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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 474, DE 2006(*)

Aprova o texto da Convenção Interamericana sobre Transparência nas Aquisi-
ções de Armas Convencionais, aberta a assinaturas na cidade de Guatemala, em 07 de junho 
de 1999, por ocasião do Vigésimo Nono Período Ordinário de Sessões da Assembléia-Geral da 
Organização dos Estados Americanos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção Interamericana sobre Transparência nas Aquisições de Armas 

Convencionais, aberta a assinaturas na cidade de Guatemala, em 7 de junho de 1999, por ocasião do Vigé-
simo Nono Período Ordinário de Sessões da Assembléia-Geral da Organização dos Estados Americanos.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão da referida Convenção, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô-
nio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de novembro de 2006. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

(*) O texto da Convenção acima citado está publicado no DSF de 20-9-2006.

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 475, DE 2006(*)

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Índia sobre Cooperação em Assuntos Relativos à Defesa, celebrado 
em Nova Delhi, em 1º de dezembro de 2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o Governador da República Federativa do Brasil e o Governo 

da República da Índia sobre Cooperação em Assuntos Relativos à Defesa, celebrando em Nova Delhi, em 1º de 
dezembro de 2003.

§ 1º Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do 
referido Acordo, bem como quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quais-
quer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

§ 2º Também ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional, nos termos da alínea a do inciso XXIII do 
art. 21 da Constituição Federal, quaisquer atos, ações, programas ou projetos que envolvam atividade nuclear, 
para fins pacíficos, empreendidos com fundamento no Acordo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de novembro de 2006. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

(*) O texto da Convenção acima citado está publicado no DSF de 20-9-2006.

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
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 476, DE 2006(*)

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e a Comunidade Européia, celebrado em Brasília, em 
19 de janeiro de 2004.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação Cientifica e Tecnológica entre o Governo da Repú-

blica Federativa do Brasil e a Comunidade Européia, celebrado em Brasília, em 19 de janeiro de 2004.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em 

revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do 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.
Senado Federal, 22 de novembro de 2006. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

(*) O texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de 20-9-2006.

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 477, DE 2006(*)

Aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos entre a República Federativa do 
Brasil e a República Federativa Portuguesa, celebrado em Lisboa, em 11 de novembro de 2002.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos entre a República Federativa do Brasil e a 

República Federativa Portuguesa, celebrado em Lisboa, em 11 de novembro de 2002.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em 

revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do 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.
Senado Federal, 22 de novembro de 2006. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

(*) O texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de 20-9-2006.
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de voto, os Srs. Deputados RAIMUNDO GOMES DE 
MATOS (PSDB – CE), EDINHO BEZ (PMDB – SC). 51712

Usou da palavra para discussão da matéria 
o Sr. Deputado OSMAR TERRA (PMDB – RS).  ... 51712

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados PROFESSOR IRAPUAN 
TEIXEIRA (PP – SP), ZÉ GERALDO (PT – PA). ... 51713

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Encer-
ramento da discussão. ........................................... 51713

Esclarecimento ao Plenário sobre o procedi-
mento da votação. ................................................. 51713

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS), ARNAL-
DO FARIA DE SÁ (PTB – SP). .............................. 51713

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Votação 
das Emendas Supressivas nºs 3 e 4, com parecer 
favorável. ............................................................... 51714

Usou da palavra a Sra. Deputada IARA BER-
NARDI (PT – SP), Relatora da matéria. ................ 51714

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Informa-
ção ao Plenário sobre os trabalhos da Casa em 23 
de novembro de 2006. ........................................... 51715

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados SEVERIANO ALVES (PDT – BA), SÉRGIO MI-
RANDA (PDT – MG), IVAN VALENTE (PSOL – SP). 51715

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Encer-
ramento da votação. .............................................. 51717

Aprovação das Emendas de nºs 3 e 4, com 
parecer favorável.  ................................................. 51717

Votação das Emendas de nºs 1 e 2, com pa-
recer pela rejeição. ................................................ 51717
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MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS. Pela ordem) 
– Marco histórico da luta pela educação pública com 
qualidade, evidenciado pela aprovação da proposta 
de emenda à Constituição sobre a criação do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
– FUNDEB. ............................................................. 51732

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Trans-
curso de aniversário natalício da Deputada Maria 
do Rosário.  ........................................................... 51733

PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE. Pela 
ordem) – Homenagem a personalidades pela luta 
em defesa da educação pública, gratuita e de qua-
lidade. Regozijo com a aprovação do FUNDEB.  .. 51733

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Encer-
ramento da votação. .............................................. 51733

Rejeição das Emendas de nºs 1 e 2. ........... 51733
Votação do substitutivo do Senado Federal, 

com parecer favorável.  ......................................... 51733
Usaram da palavra pela ordem, para registro 

de voto, os Srs. Deputados CARLOS BATATA (PFL 
– PE), BADU PICANÇO (PL – AP), GERALDO RE-
SENDE (PPS – MS). ............................................. 51745

Usou da palavra para orientação da respectiva 
bancada o Sr. Deputado SIMÃO SESSIM (PP – RJ). . 51746

GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA. Pela ordem) 
– Importância da aprovação do FUNDEB. Conve-
niência de criação de mecanismos legais para im-
pedimento de perdas de recursos dos Municípios 
com a aprovação do Fundo. .................................. 51746

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado JOÃO MAGNO (PT – MG). .. 51746

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP), FÁTIMA 
BEZERRA (PT – RN). ............................................ 51746

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Encerramento 
da votação. ............................................................ 51747

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
WILSON SANTIAGO (PMDB – PB). ..................... 51747

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Aprovação do 
substitutivo do Senado Federal. ............................ 51747

Retorno da matéria à Comissão Especial para 
elaboração da redação do segundo turno. ............ 51747

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
LUCIANO CASTRO (PL – RR). ............................. 51756

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados FRANCISCO RO-
DRIGUES (PFL – RR), ONYX LORENZONI (PFL 
– RS), GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE), JOÃO 
CORREIA (PMDB – AC), RONALDO CAIADO (PFL 
– GO), TETÉ BEZERRA (PMDB – MT). ................ 51756

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Votação e apro-
vação de requerimento para apreciação em regime 
de urgência do Projeto de Lei nº 5.003, de 2001. ... 51756

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP). ......................... 51756

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Votação e apro-
vação de requerimento para apreciação em regime 
de urgência do Projeto de Lei nº 7.193, de 2006. ..... 51756

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Retirada de 
pauta, de ofício, de requerimento para apreciação 
em regime de urgência do Projeto de Lei Comple-
mentar nº 249, de 2005, relativo à política de resse-
guro, co-seguro, retrocessão e sua intermediação 
de seguro no exterior e as operações em moeda 
estrangeira do setor securitário.  ........................... 51757

Agradecimento aos Parlamentares a deso-
bstrução da pauta e a aprovação de matérias de 
relevante interesse para o País. ............................ 51757

VI – Encerramento
4 – PARECERES – Projetos de Lei nºs 1.890-

A/03, 2.550-C/03, 5.472-B/05, 6.319-A/05 e 7.226-
A/06. ...................................................................... 51778

COMISSÕES

5 – ATAS
a) Comissão de Agricultura, Pecuária, Abaste-

cimento e Desenvolvimento Rural, * 17ª Reunião (Au-
diência Pública), em 1-6-04, * 10ª Reunião (Audiência 
Pública), em 31-5-6, * 11ª Reunião (Audiência Pública 
com a participação da Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria e Comércio e Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal), em 
6-6-06, 12ª Reunião (Ordinária), em 7-6-06, Termos 
de Reunião, em 28-6, 24-7; 2-8 e 31-10, de 2006.  .. 51785

b) Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, 6ª Reunião (Ordinária), em 7-2-06 e 7ª 
Reunião (Ordinária), em 8-2-06.  ........................... 51886

c) Comissão Legislação Participativa, 9ª Reu-
nião (Ordinária), em 8-11-06.  ............................... 51889

d) Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, 15ª Reunião (Ordinária), em 
11-7-06 e 16ª Reunião (Ordinária), em 8-11-06. ..... 51890

e) Comissão de Viação e Transportes, 7ª 
Reunião (Ordinária), em 21-7-06. .......................... 51894

* Atas com notas taquigráficas
6 – DESIGNAÇÕES
a) Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-

tecimento e Desenvolvimento Rural, em 4-7; 21-8; 
5 e 6-9; 24-10 e 1-11, de 2006. ............................. 51895

b) Comissão de Finanças e Tributação, em 
22-11-06 ................................................................ 51896

SEÇÃO II

7 – ATOS DO PRESIDENTE 
a) Designar (SUBSTITUTOS): Artur Lopes Filho, 

Cláudio de Oliveira, José Carlos Ricardo de Albuquer-
que, José de Sousa Reis, Roberto Rocha Peixoto. .. 51897

8 – MESA
9 – LÍDERES E VICE-LÍDERES
10 – DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
11 – COMISSÕES
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ÀS 9 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Mário Heringer

PARÁ

ZEQUINHA MARINHO PSC
Total de Pará: 1

AMAZONAS

VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

MARINHA RAUPP PMDB
Total de Rondônia: 1

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO TOTA PP
Total de Acre: 2

MARANHÃO

CÉSAR BANDEIRA PFL
Total de Maranhão: 1

CEARÁ

JOSÉ PIMENTEL PT
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

NAZARENO FONTELES PT
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

BETINHO ROSADO PFL
FÁTIMA BEZERRA PT
Total de Rio Grande do Norte: 2

PERNAMBUCO

FERNANDO FERRO PT
Total de Pernambuco: 1

SERGIPE

JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
Total de Sergipe: 1

BAHIA

CLAUDIO CAJADO PFL
JOSÉ ROCHA PFL
MILTON BARBOSA PSC
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

CARLOS MELLES PFL
CARLOS WILLIAN PTC
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
DR. FRANCISCO GONÇALVES PPS
GILMAR MACHADO PT
HERCULANO ANGHINETTI PP
ISAÍAS SILVESTRE PSB
JOÃO MAGALHÃES PMDB
LEONARDO MONTEIRO PT
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
RAFAEL GUERRA PSDB
REGINALDO LOPES PT
ROMEL ANIZIO PP
SÉRGIO MIRANDA PDT
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOLI PV
Total de Minas Gerais: 19

ESPÍRITO SANTO

RICARDO SANTOS PSDB
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

JAIR BOLSONARO PP
JANDIRA FEGHALI PCdoB
PAULO FEIJÓ PSDB
Total de Rio de Janeiro: 3

SÃO PAULO

DEVANIR RIBEIRO PT
JAMIL MURAD PCdoB
JULIO SEMEGHINI PSDB
MARCELO ORTIZ PV

Ata da 185ª Sessão, Extraordinária, Matutina,  
em 22 de novembro de 2006

Presidência dos Srs. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário Vanessa Grazziotin,  
Pastor Reinaldo, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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NEUTON LIMA PTB
PROFESSOR LUIZINHO PT
Total de São Paulo: 6

GOIÁS

JOÃO CAMPOS PSDB
Total de Goiás: 1

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PP
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
DILCEU SPERAFICO PP
OSMAR SERRAGLIO PMDB
VITORASSI PT
Total de Paraná: 5

SANTA CATARINA

FERNANDO CORUJA PPS
JOÃO MATOS PMDB
VIGNATTI PT
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

DARCÍSIO PERONDI PMDB
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO APPIO PP
MARCO MAIA PT
TARCÍSIO ZIMMERMANN PT
Total de Rio Grande do Sul: 5

I – ABERTURA DA SESSÃO
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) 

– A lista de presença registra na Casa o compa-
recimento de 62 Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados.

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

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. CLAUDIO CAJADO, servindo como 2º 

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

A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. CLAUDIO CAJADO, servindo como 1º 
Secretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

Aviso nº 1.367-GP/TCU

Brasília, 9 de novembro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Federal Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília – DF

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, encaminho 

a Vossa Excelência, com vistas a subsidiar a apre-
ciação dos Projetos de Lei nº 1.258/95 e 513/2003, 
cópia do Acórdão nº 2.031/2006 (acompanhados dos 
respectivos relatório e voto), proferido pelo Plenário 
deste Tribunal, na Sessão Extraordinária de Caráter 
Reservado de 1-11-2006, ao apreciar o processo nº 
TC-01 7.720/2005-8, que trata da solicitação feita pelo 
Senhor Procurador da República no Distrito Federal, 
Lauro Pinto Cardoso Neto, para que o Tribunal realize 
auditoria com o objetivo de sanar dificuldades expe-
rimentadas pelo Departamento de Polícia Federal na 
disponibilização de facilidades técnicas para intercep-
tação de comunicações telefônicas por prestadoras de 
serviço de telefonia.

Atenciosamente, – Guilherme Palmeira, Pre-
sidente.

ACÓRDÃO Nº 2.031/2006- TCU -PLENÁRIO

1. Processo TC-017.720/2005-8 – c/ I anexo – Sigi-
loso
2. Grupo I – Classe – VII – Solicitação
3. Interessado: Lauro Pinto Cardoso Neto (Procurador 
da República)
4. Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL)
5. Relator: Ministro Ubiratan Aguiar
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: Sefid
8. Advogado constituído nos autos: não há
9. Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos que 
cuidam de solicitação feita pelo Sr. Lauro Pinto Cardo-
so Neto, Procurador da República, para que o Tribunal 
realize auditoria com o objetivo de sanar dificuldades 
experimentadas pelo Departamento de Polícia Federal 
na disponibilização de facilidades técnicas para inter-
ceptação de comunicações telefônicas por prestadoras 
de serviço de telefonia.
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Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da 
União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões 
expostas pelo Relator, em:

9.1. não conhecer da solicitação de auditoria, ante 
a ausência de amparo legal e regimental;

9.2. conhecer o expediente encaminhado pelo 
interessado como representação, nos termos do art. 
237, inciso 1, do Regimento Interno/TCU, para, no mé-
rito, considerá-la parcialmente procedente;

9.3. determinar à Anatel, com fundamento no art. 
43, inciso I, da Lei nº 8.443/92, c/c o art. 250,

inciso II, do Regimento Interno/TCU que, no exer-
cício das competências a ela conferidas nos incisos 
IV, X e XII do art. 19 da Lei nº 9.472/97;

9.3.1. realize, em até 60 (sessenta) dias, con-
tados a partir da ciência desta decisão, estudo de-
talhado, utilizando como subsídio os elementos obti-
dos neste processo, bem como outros colhidos jun-
to às instituições envolvidas, acerca das dificulda-
des técnicas, jurídicas e comerciais associadas ao 
serviço de interceptação de comunicações telefôni-
cas fixas e móveis, indicando as ações necessárias 
para suplantá-las, bem como explicitando os custos 
médios associados ao serviço e critérios para sua 
alocação;

9.3.2. elabore, com base no referido estudo, em 
até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da ciên-
cia desta decisão, regulamento técnico e operacional 
dos serviços de interceptação de comunicações tele-
fônicas fixas e móveis;

9.3.3. encaminhe o estudo e o regulamento aci-
ma referidos a este Tribunal e à Mesa da Câmara 
dos Deputados, para subsidiar os Projetos de Lei nº 
1.258/95 e 513/2003.

9.4. encaminhar cópia deste acórdão, bem como 
do relatório e do voto que o fundamentam, à Procura-
doria da República no Distrito Federal;

9.5. encaminhar à Anatel, cópia deste acórdão e 
do relatório e do voto que o fundamentam, bem como 
cópia das fls. 7/9 e 52/55 do volume principal deste 
processo.

10. Ata nº 40/2006 – Plenário.
11. Data da Sessão: 1º-11-2006 – Extraordinária 

de Caráter Reservado.
12. Código eletrônico para localização na página 

do TCU na Internet.
13. Especificação do quorum:
13.1 – Ministros presentes: Guilherme Palmeira 

(Presidente), Valmir Campelo, Walton Alencar Rodri-
gues, Ubiratan Aguiar (Relator) e Benjamin Zymler.

13.2. Auditores convocados: Augusto Sherman 
Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. – Guilherme 
Palmeira, Presidente – Ubiratan Aguiar, Relator – Fui 
presente: Lucas Rocha Furtado.

GRUPO I – CLASSE VII – Plenário

TC-017.720/2005-8 –c/1 anexo – SIGILOSO
Natureza: Solicitação
Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel)
Interessado: Lauro Pinto Cardoso Neto (Procurador 
da República)
Advogado: não há

Sumário: Solicitaçao de Auditoria não-
conhecimento, por não se tratar de autoridade 
Legitimada. Conhecimento como Representa-
ção, por terem sido Apontadas possiveis irre-
gularidades. Ausência de Ilegalidade quanto 
à Onerosidade dos Serviços Relacionados à 
Interceptação Decomunicações Telefônicas 
Judicialmente Autorizada. Falta de Regula-
mentação da Anatel Quanto à Prestação de 
Tais Serviços determinações à Anatel.

Relatório

Adoto como relatório a última instrução produzida 
no âmbito da Sefid, com a qual anuiu o escalão diri-
gente daquela Unidade Técnica (fis 91/100, v.p):

“Trata-se de solicitação (fls. 02/03) do Ministério 
Público Federal, na pessoa do Sr. Lauro Pinto Cardoso 
Neto, Procurador da República junto à Procuradoria da 
República no Distrito Federal, para que esta Secreta-
ria de Fiscalização de Desestatização realize auditoria 
com o objetivo de sanar dificuldades experimentadas 
pelo Departamento de Polícia Federal na disponibili-
zação de facilidades técnicas para interceptação de 
comunicações telefônicas por prestadoras de servi-
ço de telefonia. Argüi, a propósito, a ilegalidade das 
Resoluções nº 85/98 e 316/2002 da Anatel quanto ao 
caráter oneroso da disponibilização do serviço técnico 
necessário à interceptação telefônica, face ao disposto 
no art.5º XII, da Constituição Federal e no art. 7º da Lei 
nº 9.269/96, bem como nos contratos de concessão 
dos serviço de telefonia fixo e móvel.

2. A Procuradoria solicita ainda que o TCU se 
pronuncie quanto a barreiras e custos à disponibiliza-
ção dos recursos técnicos necessários à intercepta-
ção telefônica, bem como sobre a participação do Mi-
nistério da Defesa e da Justiça no processo decisório 
de ingresso de nova tecnologia, considerando não se 
poder permitir a emissão ou recepção de dados tele-
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fônicos sem a possibilidade do Estado interceptá-los e 
regulá-los, segundo os níveis de segurança exigíveis 
para Defesa Externa e Interna.

3. Em expediente de 21-12-05 (7-01) o feito foi 
encaminhado pelo Secretário da Sefid ao gabinete 
do Sr. Ministro Relator para exame dos requisitos de 
admissibilidade, tendo sido autuado como Solicitação 
de Auditoria e devolvido a esta Unidade Técnica para 
exame e instrução (7- 21).

4. Em virtude de razão legitima para intervir no 
processo, foi deferido «is. 37/3 9) o ingresso da empresa 
Global Village Telecom Ltda. como parte interessada 
nos autos, bem como autorizada a obtenção de vistas 
e cópia do mesmo pela Presidência deste Tribunal

5. Já a empresa Mundie e Advogados tiveram 
denegada solicitação da mesma natureza, tendo em 
vista a requerente não ter demonstrado em seu pedido, 
de forma clara e objetiva, razão legítima para ingressar 
na lide como interessada (lis. 41/44).

6. Irresignada, entretanto, a representante legal 
da empresa interpôs recurso contra a Decisão fls.. 45/4 
7 e 50/51), que foi conhecido como Agravo mas não 
provido pelo Plenário desta Corte, tendo sido mantida 
a decisão recorrida em seus exatos termos, conforme 
Acórdão 508/2006 – TCU – Plenário(fl. 88).

Admissibilidade do Pleito do Ministério Público

7. Esclareça-se inicialmente que, como previsto 
no art 231, do Regimento Interno desta Corte, a Au-
ditoria é o instrumento de fiscalização utilizado pelo 
Tribunal de Contas para:

• examinar a legalidade e a legitimidade 
dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos 
a sua jurisdição, quanto ao aspecto contábil, 
financeiro, orçamentário e patrimonial.

• avaliar o desempenho dos órgãos e 
entidades jurisdicionados, assim como dos 
sistemas programas, projetos e atividades 
governamentais, quantos aos aspectos de 
economicidade, eficiência e eficácia dos atos 
praticados;

• subsidiar a apreciação dos atos sujei-
tos a registro.

8. Contudo, a teor do art. 1º inciso II, da Lei Orgâ-
nica do Tribunal de Contas da União, a fiscalização a 
cargo do Tribunal só se procederá por iniciativa própria 
ou do Congresso Nacional, uma de suas Casas ou de 
suas respectivas Comissões. Assim, a solicitação para 
realização de auditoria pelo Ministério Público não pode 
ser conhecida formalmente nesses termos.

9. No entanto, dada a relevância da matéria e os 
indícios de ilegalidade, propõe-se o acolhimento da 
proposição, que poderia ser passível de deslinde na 

forma de auditoria, mas que esta Secretaria entende 
deva ser conhecida sob a forma de Representação, 
com fulcro no art. 247, 1, do Regimento Interno deste 
Tribunal esclarecendo que o subseqüente posiciona-
mento desta Secretaria em resposta aos questiona-
mentos elencados na segunda parte da proposição, 
bem como a respectiva proposta de encaminhamento 
ao fim exarada, pretende dar atendimento à solicitação 
do Ministério Público, em termos dos limites da atuação 
deste Tribunal acerca do objeto deste processo.

Exame do Mérito

10. Os principais regramentos quanto à matéria 
são: a Constituição Federal, inciso XII, art. 5º, a Lei 
nº 9.296 – conhecida como a Lei da Interceptação 
Telefônica, de 24-7-96 as Resoluções nº 85/1998 – 
Regulamento do Serviço de Telefonia Fixo Comutado 
– STFC, recentemente substituído por novo regula-
mento, aprovado pela Resolução 426, de 9-12-2005 
– e a Resolução nº 316/2002 – Regulamento do Ser-
viço Móvel Pessoal – SMP, bem como os Contratos 
de Concessão do STFC e Termos de Autorização 
do SMP.

11. A Constituição estabeleceu ser inviolável 
o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefô-
nicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas 
hipóteses e na forma da lei, para fins de investiga-
ção criminal.

12. A Lei nº 9.296, de 24-7-1996, veio discipli-
nar as hipóteses em que a interceptação telefônica 
é permitida, mas ao tratar sobre a disponibilização 
dos meios técnicos necessários, afirmando que a 
autoridade policial poderá requisitar serviços téc-
nicos especializados às concessionárias de servi-
ços públicos, não determinou a gratuidade desses 
serviços.

13. Os Regulamentos da telefonia fixa e da tele-
fonia móvel expressamente tratam da disponibilidade 
dos meios técnicos necessários ao cumprimento das 
determinações judiciais de interceptação de comuni-
cações telefônicas. O Regulamento do STFC, veicula-
do pela Resolução nº 85/1998, em seu art. 18, assim 
dispunha:

“Art. 18 A Prestadora deve tornar dispo-
níveis os recursos tecnológicos e facilidades 
necessários à suspensão de sigilo de tele-
comunicações, determinada por autoridade 
judiciária ou legalmente investida desses po-
deres, e manterá controle permanente de to-
dos os casos, acompanhando a efetivação 
dessas determinações, e zelando para que 
elas sejam cumpridas, dentro dos estritos li-
mites autorizados.
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§ 1º Os recursos tecnológicos e faci-
lidades de telecomunicações destinadas a 
atender à determinação judicial terão caráter 
oneroso.

14. O novo Regulamento do STFC, aprovado pela 
Resolução 426, de 9 de dezembro de 2005.

não alterou o tratamento dado a matéria.
15. Analogamente o Regulamento do SMP assim 

preceitua no art. 80 e seus parágrafos.

“ Art. 80. A prestadora deve tornar dispo-
níveis os recursos tecnológicos e facilidades 
necessários à suspensão de sigilo de teleco-
municações determinada por autoridade judi-
ciária ou legalmente investida desses poderes, 
e deve manter controle permanente de todos 
os casos, acompanhando a efetivação des-
sas determinações, e zelando para que elas 
sejam cumpridas, dentro dos estritos limites 
autorizados.

§ 1º Os equipamentos e programas ne-
cessários à suspensão do sigilo devem integrar 
a plataforma da Prestadora de SMP, que deve 
arcar com os respectivos custos.

§ 2º Os custos operacionais relaciona-
dos à cada suspensão de sigilo poderão ter 
caráter oneroso.

§ 3º A Anatel deve estabelecer as condi-
ções técnicas especificas para disponibilida-
de e uso dos recursos tecnológicos e demais 
facilidades referidas neste artigo, observadas 
as disposições constitucionais e legais que 
regem a matéria”

16. Complementarmente, considerando a neces-
sidade de angariar subsídios para melhor compreen-
são do tema, foi realizada diligência junto à Agência 
Nacional de Telecomunicações e ao Departamento 
de Polícia Federal (v. ofícios 350/2005 e 35 1/2005 
– fls. 25/30).

17. Em resposta à diligência, em 23-12-2005, 
a Anatel encaminhou o Oficio nº 85/2005/AUD-Ana-
tel (fl. 48) com a posição das Superintendências de 
Serviços Públicos e de Serviços Privados acerca da 
matéria.

18. A Agência também encaminhou, por solici-
tação desta Secretaria, esclarecimentos das presta-
doras de serviços de telefonia fixa e móvel acerca de 
dificuldades técnicas e comerciais bem como sobre 
custos associados ao serviço de interceptação de co-
municações telefônicas.

19. Instado a se manWestar o Departamento de 
Polícia Federal, por sua vez, trouxe aos autos os es-
clarecimentos solicitados às fls. 52/55.

20. Em seu arrazoado, a Anatel alegou que a 
onerosidade na disponibilização dos meios neces-
sários para a interceptação no serviço telefônico 
fixo decorre do regime público de sua prestação, 
que tem como características a garantia da conti-
nuidade e da universalização, afixação de tarifas e 
reajustes pelo Poder Público e a garantia do equi-
líbrio econômico-financeiro do contrato, deveres 
e garantias que os serviços prestados em regime 
privado não tem.

21. Em relação ao serviço de telefonia móvel 
o entendimento da Anatel é que os equipamentos e 
programas necessários à interceptação e integran-
tes da plataforma da prestadora tenham os custos 
arcados pela empresa, e que o solicitante do servi-
ço também arque com os custos dos equipamentos 
por ele utilizados, permitindo uma divisão do ônus 
existente quando da suspensão do sigilo telefônico. 
Contudo, a especificação da parte que arcará com 
o custo operacional relacionado a cada suspensão 
ainda não foi objeto de regulamentação específica 
pela Agência.

22. A partir da análise do relato prestado pelas 
operadoras de telefonia móvel e fixa compilou-se in-
formações sobre custos e de dificuldades técnicas e 
comerciais relacionadas ao serviço de interceptação 
telefônica, transcritos a seguir.

Custos Associados à Suspensa o do Sigilo Tele-
fônico

23. Em relação aos custos associados à sus-
pensão do sigilo telefônico, por não haver uma regula-
mentação especifica em relação à forma de alocação 
e compartilhamento destes, cada empresa adotou 
critérios próprios para informá-los.

24. Algumas empresas fizeram uma maior aber-
tura dos custos e outras informaram dados consoli-
dados. A Telemar, concessionária de telefonia fixa e 
a empresa de telefonia móvel OI. Por exemplo – não 
informaram os custos, tendo alegado que não men-
suram os custos incorridos no cumprimento das de-
terminações judiciais dada a inexpressividade da 
demanda por estes atendimentos e que os custos 
incorridos são comuns à prestação dos serviços re-
gulares de telefonia.

25. Na planilha abaixo, foram relacionados os cus-
tos médios anuais consolidados associados ao serviço 
de interceptação telefônica para o ano de 2005 para 
as principais operadoras de telefonia fixa e móvel bem 
como o impacto desses custos em relação a receita 
líquida de algumas operadoras das quais 61 possível 
obter a informação.
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Dificuldades Técnicas e Comerciais Relacionadas 
ao Serviço de Interceptação Telefônica

31. A seguir se relatam dificuldades técnicas in-
formadas ao Tribunal pelos diversos participantes do 
processo.

 32. As operadoras informaram como principais 
entraves:

• Necessidade de execução das ativida-
des fora dos sistemas operacionais, de forma 
a minimizar o risco e garantir o sigilo com ati-
vidades atribuídas somente a poucos colabo-
radores de confiança;

• Falta de padronização técnica relaciona-
da a infra-estrutura existente e utilizada – em 
alguns casos precária – que se encontra nos 
órgãos da administração pública nos âmbitos 
federal e estadual;

• Demanda de recursos de TI cada vez 
maiores em virtude do aumento das solici-
tações de interceptações telefônicas e das 
prorrogações das que estão em andamento, 
bem como em virtude dos longos períodos de 
pesquisa exigidos;

• Falta de padronização no formato dos 
relatórios solicitados tornando a operaciona-
lização difícil e em alguns casos moroso, haja 
vista a necessidade de adaptação nos forma-
tos padrões utilizados pelos equipamentos e 
programas de TI;

• Longa distância entre os pontos que 
serão monitorados, que fogem das caracte-
rísticas elétricas mínimas exigíveis para uma 
perfeita comunicação;

• Necessidade de interconexão entre as 
operadoras para operacionalizar o atendimento 
à uma solicitação;

• Prazo para cumprimento de ordem ju-
dicial é muito pequeno face ao grande volume 
de solicitações;

• Falta de linhas telefônicas da operado-
ra no órgão responsável pelo monitoramento, 
acarretando demora para liberação da escuta 
por necessidade de instalação de linhas telefô-
nicas específicas e configurar captadores;

• Falta de conhecimento técnico pelas 
equipes dos Órgãos de Segurança Pública so-
bre os equipamentos usados para gravação;

• Equipamentos não têm placa para su-
porte de linhas digitais acarretando demanda 
de soluções específicas e exclusivas para cada 
equipamento;

• Plataformas de rede não permitem iden-
tificação do titular em tempo real. Necessi-
dade de geração de extratos e localização 
dos dados para posterior envio aos órgãos 
responsáveis pelo monitoramento – gerando 
trabalho adicional;

• Apesar do serviço ter caráter oneroso, 
alguns Juízes Federais determinam a presta-
ção do serviço gratuitamente;

• Recolhimento de impostos cabíveis pela 
operadora, que acaba não recebendo parte ou 
integralmente os valores faturados aos Órgãos 
de Segurança que o utilizaram;

• Dificuldades na conferência da autenti-
cidade e interpretação dos ofícios/ordens judi-
ciais encaminhadas às operadoras;

• Outras dificuldades relacionadas a:
– Monitoramento das estações móveis 

interceptadas em todo o território nacional;
– Interceptação de mensagens de texto 

e caixa postal;
– Inclusão automática de números habi-

litados no mesmo aparelho celular;
– Impedimento da monitoração nos ca-

sos de alteração da titularidade e/ou dados 
cadastrais das linhas.

33. Por outro lado, o Departamento de Polícia 
Federal apontou como principais entraves:

• A interceptação telefônica é realizada 
pelas próprias operadoras de telefonia impli-
cando contratação prévia dos seus meios técni-
cos, infligindo altos custos ao Órgão Policial;

• Rotina interna das operadoras (aguardo 
da manifestação favorável do departamento 
jurídico das empresas) relativa à intercepta-
ção telefônica muitas vezes torna intempesti-
va a investigação pela perda de importantes 
áudios:

• Determinação Judicial é submetida ao 
conhecimento de várias pessoas que prestam 
serviços às operadoras de telefonia e não li-
gadas à investigação, fragilizando o sigilo da 
operação policial;

• Ausência de regulamentação específica 
pela Anatel dificulta a negociação dos meios 
necessários para o recebimento nas platafor-
mas da Polícia Federal dos sinais intercepta-
dos pelas operadoras de telefonia.

34. Do relato das principais dificuldades técnicas, 
por fim, ficam patentes distorções que tem sido cau-
sadas pela falta de regulamentação mais detalhada 
dos aspectos técnicos e dos parâmetros de repartição 
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de custos dos serviços de interceptação telefônica e 
que, também, n’sejam a realização de levantamentos 
mais detalhados pela Agência como forma de emba-
sar possíveis alterações na legislação vigente e nas 
normas acerca da matéria.

Análise dos Elementos Apresentados

35. Ao se analisar os elementos apresentados 
pela Agência, entende-se que não houve omissão 
ao regulamentar a onerosidade do serviço. Dadas as 
limitações constitucionais e legais para suas atribui-
ções, o Órgão Regulador não poderia ter inovado ao 
disciplinar a matéria e atribuído gratuidade ao serviço 
de interceptação.

36. De fato, embora possa estabelecer obrigações, 
essas obrigações ou a possibilidade de estabelecimen-
to de obrigações devem estar expressas em lei, não 
podendo as resoluções exorbitar na regulamentação 
setorial, desrespeitando os limites legais da matéria, 
uma vez que são atos normativos secundários.

37. Os serviços decorrentes da colocação à dis-
posição da autoridade competente dos recursos tec-
nológicos e facilidades necessárias à suspensão de 
sigilo de telecomunicações implicam custos para as 
operadoras, e uma resolução da Anatel não poderia 
imputar a absorção desses custos às operadoras, por 
não haver respaldo legal para a norma.

38. Nessa seara, importa destacar que o Projeto 
de Lei nº 513, de 2003, da autoria do Deputado Cus-
tódio de Mattos, sob a Relatoria da Deputada Denise 
Frossard, atualmente em tramitação na Câmara dos 
Deputados, dispõe sobre a gratuidade dos custos da 
interceptação de comunicações telefônicas. O projeto 
(Anexo I, fls. 12/16) disciplina também a questão rela-
tiva à fonte de custeio desse serviço.

39. Contudo, ainda faltam normas específicas que 
estabeleçam as condições técnicas para disponibilidade 
e uso dos recursos tecnológicos e demais facilidades 
necessárias à suspensão de sigilo.

40. De fato, do relato das principais dificuldades 
técnicas (parágrafo 31) ficam patentes distorções que 
têm sido causadas pela falta de regulamentação mais 
detalhada dos aspectos técnicos e dos parâmetros de 
repartição de custos dos serviços de interceptação 
telefônica.

41. A falta de parâmetros para o intercâmbio de 
informações entre os órgãos de segurança pública e 
as prestadoras de serviços de telefonia, por exemplo, 
tem acarretado custos desnececessários aos pro-

cedimentos de interceptação – que acabam sendo 
compartilhados por todos os envolvidos no processo 
– haja vista a diversidade de estratégias de adaptação 
adotadas para cada operadora para dar atendimento 
à crescente demanda desses serviços, na falta de cri-
térios mais específicos.

42. Quanto a este aspecto, a Anatel alega que 
sua atuação depende da aprovação de Anteprojeto 
Ministerial que busca aperfeiçoar o projeto de Lei nº 
1.258/1995, que dispõe sobre como a Anatel deverá 
regulamentar as condições de prestações dos serviços 
técnicos pelas prestadoras de serviços de telecomuni-
cações, quando requisitados pela autoridade policial, 
conforme o texto abaixo:

“Art. 14. Caberá à Anatel, no prazo de 
90 (noventa) dias, regulamentar as formas e 
as condições que as empresas de telecomu-
nicações prestarão serviços técnicos especia-
lizados, quando requisitados pela autoridade 
policial.

Art. 15. O ressarcimento das empresas 
pelos serviços prestados e pelo uso da rede 
de telecomunicações será sempre posterior à 
realização do serviço e suas formas e condi-
ções serão estabelecidas pela Anatel.

Parágrafo único. A prestadora de serviços 
de telecomunicações não poderá alegar como 
óbice à implementação das medidas previstas 
nesta lei qualquer questão ligada ao ressarci-
mento pelos serviços.”

43. Nesse sentido, também cabe aqui transcre-
ver o texto do Relatório da Ouvidoria da Anatel, de 
dezembro de 2002:

“No entanto, nos limites de sua compe-
tência, a Anatel poderia assumir postura mais 
proativa e afirmativa na regulamentação sobre 
o fornecimento da infra-estrutura necessária 
às interceptações telefônicas realizadas pelo 
Ministério Público e pelos órgãos da segu-
rança pública, judicialmente autorizados. De 
fato, os órgãos de investigação muitas vezes 
encontram-se tolhidos em sua atividade por 
carecerem de recursos apropriados ao com-
bate do crime organizado (cada vez mais or-
ganizado...).

Por outras palavras, necessitam da coo-
peração dos prestadores de serviços, na me-
dida em que o § 1º do art. 18 da Resolução nº 
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85/98, estabelece a onerosidade da disponibi-
lização dos recursos tecnológicos aos órgãos 
de investigação, atividade eminentemente de 
interesse público.

O que se coloca é que a Agência, mais 
dia menos dia, será chamada a interagir com 
os órgãos investigatórios e as prestadoras, pois 
os parâmetros dessa onerosidade não estão 
bem definidos no regulamento.

Trata-se de situação que, sem muitos 
adiamentos, com certeza, a curto ou médio 
prazo, exigirá um posicionamento da Agência, 
seja pelos órgãos de segurança, seja pelas 
prestadoras, já que, hoje, impera certa anomia 
em relação ao problema.

As operadoras são cada vez mais acio-
nadas por aqueles setores, inexistindo norma 
regulamentar a respeito dos custos para a 
disponibilização dos aparelhos de intercep-
tação telefônica, providência imprescindível 
no enfrentamento das ações cada vez mais 
inteligentes e audaciosas das organizações 
criminosas, como vem alertando o Grupo Na-
cional de Combate às Organizações Crimino-
sas “Promotor de Justiça Francisco José Lins 
do Rego Santos – GNCOC.”

44. Importa relatar, outrossim, que, de 1998 a 
2005, período transcorrido entre a edição do antigo re-
gulamento do serviço de telefonia fira e edição do atual, 
não houve nenhuma alteração no tratamento dado à 
matéria, assim como na regulamentação para do ser-
viço móvel, também já em sua segunda edição.

45. Ademais, a despeito da ainda não aprovação 
do Anteprojeto Ministerial, conforme argumento da 
Agência, o entendimento desta Unidade Técnica é de 
que a legislação vigente já confere ao Órgão regula-
dor competência suficiente para criar normas que me-
lhor disciplinem o serviço de interceptação telefônica, 
inclusive a guisa de melhor equacionar o modelo de 
partilha de custos associados ao serviço.

46. Constatou-se, enfim, que a forma como está 
atualmente disciplinada a interceptação telefônica, tanto 
legalmente, quanto em nível infra-legal, tem acarretado 
distorções que podem estar implicando custos ineficien-
tes aos procedimentos de interceptação, conforme os 
indícios levantados neste relatório, que demandariam 
uma análise mais aprofundada por parte do órgão re-
gulador e assim se propõe na presente instrução.

47. Finalmente, sobre a participação dos Ministé-
rios da Defesa e da Justiça no processo decisório de 
ingresso de nova tecnologia de comunicação, conforme 
alvitrado pelo douto Ministério Público, considerando 
não se poder permitir a emissão ou recepção de dados 
telefônicos sem a possibilidade do Estado interceptá-los 
e regulá-los, segundo os níveis de segurança exigíveis 
para Defesa Externa e Interna, esta Secretaria, a partir 
da leitura do rol de atribuições elencados art. 1º da Lei 
Orgânica deste Tribunal, entende que é uma matéria 
que não é objeto da alçada de atuação deste Tribunal 
e, portanto, não pode se pronunciar a respeito.

48. Por fim, em vista dos elementos apresentados 
nesta instrução, e considerando o escopo de atuação 
deste Tribunal acerca da matéria trazida aos autos, 
exara-se a proposta de encaminhamento a seguir.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Face a todo o exposto, propõe-se:
A. com fulcro no art. 1º, inciso II, e da Lei Orgânica 

do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 237, inciso 
I, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer do 
pedido como Representação do Ministério Público da 
União para no mérito julgá-la procedente, fazendo-se 
as devidas alterações nos sistemas de acompanha-
mento de processos deste Tribunal;

B. com fulcro no art. 43, inciso II, da Lei Orgânica 
deste Tribunal c/c arts. 237 parágrafo único, e art. 250, 
inciso II, c/c art. 19, incisos IV X e XII, da Lei nº 9.472, 
de 16-9-1997, determinar à Agência Nacional de Tele-
comunicações que, no prazo de 60 (sessenta) dias:

B.1 com base nos elementos apontados nesta 
instrução, realize estudo detalhado sobre as dificulda-
des técnicas e comerciais associadas ao serviço de 
interceptação de comunicações telefônicas fixas e mó-
veis, indicando as ações necessárias para suplantá-las, 
bem como explicitando os custos médios associados 
ao serviço e critérios para alocação dos mesmos;

B.2 com base no estudo proposto no item B.1, 
verifique a conveniência e oportunidade de realização 
da revisão da regulamentação técnica e operacional 
dos serviços relativos à interceptação telefônica;

B.3 encaminhe o estudo proposto no item B.1 a 
este Tribunal de Contas da União, à Procuradoria da 
República no Distrito Federal e à Mesa da Câmara dos 
Deputados, para ser anexado aos Projetos de Lei nº 
1.258/95 e 513/2003;

C. encaminhar cópia desta instrução, e do Relató-
rio, Voto e Acórdão que forem proferidos à Procuradoria 
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da República no Distrito Federal, à Mesa da Câmara 
dos Deputados, para ser anexado aos Projetos de Lei 
nº 1.258/95 e 513/2003, e à empresa Global Village 
Telecom ltda; 

D. arquivar os presentes autos”.

VOTO

Registro, inicialmente, que trago o presente pro-
cesso à sessão sigilosa em razão da natureza das 
informações nele contidas. São registrados alguns 
problemas em relação ao bom desenvolvimento das 
ações que envolvem a interceptação de comunicações 
telefônicas determinada por decisões judiciais. As 
operadoras de telefonia relatam, por exemplo, a falta 
de linhas telefônicas nos órgãos responsáveis pelo 
monitoramento das conversas telefônicas e a falta de 
conhecimento técnico das equipes dos órgãos de se-
gurança pública. O Departamento de Policia Federal 
relata que a determinação judicial é submetida ao co-
nhecimento de várias pessoas que prestam serviços às 
operadoras de telefonia e não ligadas à investigação, 
fragilizando o sigilo da operação policial.

2. As operações de escuta telefônica, judicialmen-
te autorizadas, constituem atualmente uma ferramenta 
relevantíssima para as investigações acerca da prática 
de crimes. Em razão disso, não entendo como oportu-
na a publicização dessas fragilidades na sistemática 
que envolve tais operações.

3. O Procurador da República Lauto Pinto Car-
doso Neto solicita a realização de auditoria por parte 
do Tribunal. Conforme destacou a Unidade Técnica, os 
membros do Ministério Público não se situam dentre as 
autoridades legitimadas a fazer esse tipo de solicitação, 
nos termos do art. 19, inciso II, da Lei nº 8.443/92, razão 
pela qual ela não pode ser conhecida. Por outro lado, o 
referido Procurador aponta uma possível ilegalidade nas 
Resoluções nºs 85/98 e 316/2002, ambas da Anatel, no 
que se refere ao caráter oneroso da disponibilização do 
serviço técnico necessário à interceptação telefônica de-
terminada judicialmente. Assim, concordo com a Sefid 
que o expediente encaminhado pelo Procurador pode 
ser conhecido como representação, nos termos do art. 
237, inciso I, do Regimento Interno/TCU.

4. Tal ilegalidade não se caracterizou. O art. 5º, 
inciso XII, da Constituição Federal estabelece que o 
sigilo das comunicações telefônicas é inviolável, a não 
ser por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que 
a lei estabelecer. A Lei nº 9.296/96 regulamentou tal 
dispositivo e em nenhum momento determinou que os 

serviços seriam prestados de forma gratuita pelas ope-
radoras, apenas prevendo, em seu art. 7º, que “Para os 
procedimentos de interceptação de que trata esta Lei, a 
autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos 
especializados às concessionárias de serviço público.

5. Não poderia a Anatel, no âmbito regulamen-
tador, impor um ônus às operadoras que a lei não es-
tabeleceu, sob pena de violar o equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos de concessão.

6. No expediente encaminhado ao Tribunal, o 
Procurador da República também manifesta preocu-
pação “quanto às barreiras e custos à disponibilização 
dos recursos técnicos necessários à interceptação te-
lefônica” (fl.3, vp). Diante da relevância do assunto, a 
fim de obter subsídios para melhor compreensão dos 
aspectos ligados a essa matéria, a Unidade Técnica 
realizou diligências à Anatel e ao Departamento de 
Policia Federal para que encaminhassem uma série 
de informações.

7. Das informações enviadas, além de aspectos es-
pecíficos, como os destacados no item inicial deste voto, 
sobressaem os problemas causados, em nível técnico e 
comercial, pela ausência de regulamentação por parte da 
Anatel a respeito da matéria. Esses problemas, além de 
dificultarem a execução das operações relativas à inter-
ceptação de comunicações telefônicas, acabam por au-
mentar o custo como um todo dos serviços prestados.

8. A Anatel alega estar aguardando de anteprojeto 
ministerial, que busca aperfeiçoar o Projeto de Lei nº 
1.258/95, fazendo prever em seu art. 14 que caberá á 
ANATEL, no prazo de 90 (noventa) dias, regulamentar 
as formas e condições em que as empresas de teleco-
municações prestarão serviços técnicos especializados, 
quando requisitados pela autoridade policial

9. Comungo do entendimento da unidade técnica 
de que não é preciso esperar a aprovação desse projeto 
para que a Anatel regulamente a prestação desse tipo 
de serviço. As competências conferidas à agência no art. 
19 da Lei nº 9.472/97 (Lei Geral das Telecomunicações), 
para expedir normas quanto à prestação dos serviços 
de telecomunicações, no regime público ou privado, 
permitem que ela faça essa regulamentação.

10. Pertinente, nesse sentido, a proposta da Sefid 
para que a Anatel realize estudo acerca das dificuldades 
associadas ao serviço em questão, indicando as ações 
para suplantá-las. A unidade técnica propõe que a Ana-
tel, com base nesse estudo, “verifique a conveniência e 
oportunidade de realização da revisão da regulamenta-
ção técnica e operacional dos serviços relativos à inter-



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 51129 

ceptação telefônica” estando caracterizada a ausência 
de regulamentação específica e detalhada acerca da 
prestação desses serviços, configurados também os 
problemas que isso vem acarretando, entendo que o 
Tribunal deve determinar à agência que elabore esse 
regulamento.

Ante o exposto, voto no sentido de que o Tribunal 
adote a deliberação que ora submeto ao Colegiado.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão 
Alves de Souza, 1º de novembro de 2006. – Ubiratan 
Aguiar, Ministro-Relator.

Encaminhe-se à Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (PL nº 1.258/95 
e 513/03). Publique-se.

Em 22-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

MENSAGEM Nº 949, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 

Aviso Nº 1.272/2006 – C. Civil

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto do Acordo Básico de Coo-
peração Técnica entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Zâmbia, assinado em Brasília, 
em 14 de março de 2006.

Despacho: Às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (ART. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

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

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto 
do Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Zâmbia, assinado em Brasília, 14 de 
março de 2006.

Brasília, 9 de setembro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 378 DAI/ABC/DAF-II MRE-PAIN-BRAS-ZAMB

Brasília, 26 de setembro de 2006

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

anexo projeto de Mensagem que encaminha o texto 
do Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Zâmbia, assinado em Brasília 14 de 

março de 2006, por ocasião da visita do Chanceler 
daquele país.

2. A assinatura deste instrumento, de especial im-
portância por ser o primeiro dessa natureza celebrado 
entre o Brasil e a Zâmbia, atende à disposição dos Go-
vernos signatários de desenvolver a cooperação técnica 
em diversas áreas de interesse mútuo e consideradas 
prioritárias, de modo a estimular e aperfeiçoar o desen-
volvimento social e econômico de ambos os países.

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

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.

ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA  

FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA  
REPÚBLICA DA ZÂMBIA

O Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Zâmbia (doravante deno-
minados “Partes Contratantes”).

Tendo em vista o interesse de fortalecer os laços 
de amizade existentes entre seus povos;

Considerando o interesse mútuo em aperfeiço-
ar e estimular o desenvolvimento socioeconômico de 
seus respectivos países;

Convencidos da necessidade de dar ênfase ao 
desenvolvimento sustentável;

Reconhecendo as vantagens recíprocas resultantes 
da cooperação técnica em áreas de interesse comum;

Desejosos de desenvolver a cooperação que es-
timule o progresso técnico.

Acordam o seguinte:

ARTIGO I 
Do Objeto

O presente Acordo Básico de Cooperação Téc-
nica, doravante denominado “Acordo”, tem por objeto 
promover a cooperação técnica nas áreas considera-
das prioritárias pelas Partes Contratantes.

ARTIGO II 
Das Autoridades Relevantes

1. O Ministério das Relações Exteriores da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Ministério das Relações 
Exteriores da República da Zâmbia serão as instituições 
responsáveis pela coordenação de todos os programas 
e projetos de cooperação no âmbito deste Acordo.

2. Os termos e as condições dos programas e 
projetos identificados no âmbito deste Acordo serão 
concluídos por meio de Ajustes Complementares.
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ARTIGO III 
Dos Grupos de Trabalho

1. As Partes Contratantes deverão, onde convier, 
estabelecer grupos de trabalho para o desenvolvimento 
conjunto de programas e projetos de cooperação no 
âmbito deste Acordo.

2. Dentre as tarefas dos grupos de trabalho in-
cluem-se:

a) avaliar e definir áreas comuns priori-
tárias nas quais seria viável a implementação 
de cooperação técnica;

b) estabelecer mecanismos e procedi-
mentos a serem adotados pelas Partes Con-
tratantes;

c) examinar e aprovar Planos de Trabalho;
d) analisar, aprovar e acompanhar a im-

plementação dos programas e projetos de 
cooperação técnica; e 

e) avaliar os resultados da execução dos 
programas e projetos implementados no âm-
bito deste Acordo.

3. A composição, a agenda, a hora, o local e a data 
das reuniões dos grupos de trabalho serão acordados 
entre as Partes Contratantes por via diplomática.

4. A Parte Contratante que sediar a reunião pro-
videnciará o local e os serviços administrativos neces-
sários à sua realização.

5. A Parte Contratante visitante será responsável 
pelos custos da sua delegação referentes à viagem, 
hospedagem e outras eventuais despesas.

ARTIGO IV 
Da Confidencialidade

Cada uma das Partes Contratantes garantirá que os 
documentos, informações e outros conhecimentos obtidos 
em decorrência da implementação deste Acordo não se-
jam divulgados nem transmitidos a terceiros sem o prévio 
consentimento por escrito da outra Parte Contratante.

ARTIGO V 
Da Entrada em Vigor, Duração e Denúncia

1. Cada Parte Contratante notificará a outra, por 
via diplomática, do cumprimento das formalidades le-
gais internas necessárias à entrada em vigor do pre-
sente Acordo, que terá vigência a partir da data de 
recebimento da última dessas notificações.

2. O presente Acordo terá vigência de 5 (cinco) 
anos, e será automaticamente prorrogado por perío-
dos iguais e sucessivos, a menos que uma das Partes 
Contratantes manifeste, por via diplomática, sua inten-
ção de denunciá- lo, com pelo menos 6 (seis) meses 
de antecedência à sua renovação automática.

3. Em caso de denúncia do presente Acordo, caberá 
às Partes Contratantes decidir sobre a continuidade ou 
não das atividades que se encontrem em execução.

ARTIGO VI 
Emendas

Após o cumprimento das formalidades legais in-
ternas necessárias à sua entrada em vigor, qualquer 
modificação a este Acordo deverá ser efetuada por 
meio de troca de Notas e terá vigência a partir da data 
de recebimento da última dessas notificações.

ARTIGO VII 
Da Resolução de Conflitos

As controvérsias surgidas na implementação do 
presente Acordo serão Dirimidas de forma amigável, por 
meio de consultas diretas entre as Partes Contratantes. 

Feito em Brasília, 14 de março de 2006, em dois 
(2) exemplares, nas línguas portuguesa e inglesa, sen-
do ambos os textos igualmente autênticos.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil, 
Celso Amorim, Ministro das Relações Exteriores.

Pelo Governo da República da Zâmbia, Ronie 
Shikapwasha, Ministro das Relações Exteriores. 

Ofício nº 7/2006

João Pessoa, 13 de novembro de 2006

A Sua Excelência.
Deputado José Aldo Rebelo Figueiredo
Presidente da Câmara dos Deputados
Palácio do Congresso Nacional.
Praça dos Três Poderes – Brasília – DF
CEP 70160-900

Assunto: Comunica resultado das eleições 2006 na 
Paraíba.

Senhor Deputado,
Em cumprimento ao que determina o § 5º do art. 

202, do Código Eleitoral, apresento a Vossa Excelência o 
resultado das eleições 2006 na circunscrição do Estado da 
Paraíba. Para tanto, encaminho, em anexo, cópia da Ata 
Geral relativa ao referido pleito, na qual consta a relação de 
todos os candidatos eleitos e as respectivas votações.

Esclareço, por oportuno, que o Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba, em sessão realizada no último 
dia 9 de novembro, após proclamar o resultado das 
eleições neste Estado, definiu o dia 18 de dezembro 
vindouro, pelas 15 horas, em local ainda a ser definido, 
como data para a diplomação dos eleitos.

Atenciosamente, – Dep. Luiz Silvio Ramalho 
Júnior, Presidente da Comissão Apuradora.
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Publique-se. Ao Senhor Diretor-Geral. 

Em 22-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Of. nº 440/2006-CN

Brasília, 16 de novembro de 2006

Exmº Sr.

Deputado Aldo Rebelo

Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Comunico a V. Exª e, por seu alto intermédio, à 

Câmara dos Deputados, que esta Presidência convoca 

sessão conjunta solene a realizar-se no dia 30 de novem-

bro próximo, às dez horas, no Plenário da Câmara dos 

Deputados, destinada a comemorar o Dia Internacional 

para Eliminação da Violência Contra a Mulher.

Na oportunidade, renovo a V. Exª protestos de alta 
estima e consideração. – Senador Renan Calheiros, 
Presidente o Senado Federal.

Publique-se.
Em 22-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Oficio nº 117/Plen

Brasília, 22 de novembro de 2006

Excelentíssimo Senhor
Aldo Rebelo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

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

de solicitar o desligamento da Deputada Neide Aparecida 
– PT-GO do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 
conforme requerimento apresentado pela deputada.
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Atenciosamente, – Deputado Henrique Fontana, 
Líder do PT.

OF. 98/2006

Brasília, 21 de novembro de 2006

Exmo. Sr.
Deputado Federal Henrique Fontana
Líder da Bancada do PT na Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Líder,
Solicitamos, por este meio, nossa substituição no 

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara 
dos Deputados.

Atenciosamente, – Neyde Aparecida, Deputada 
Federal – PT-GO.

Defiro. Publique-se.
Em 22-11-06. – Aldo Rebelo Presidente.

Of. Nº 767/2006

Brasília, 22 de novembro de 2006

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

Senhor Presidente,
Indico o Deputado Roberto Balestra – PP/GO, como 

Titular, para integrar a Comissão Especial destinada a pro-
ferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 471-
A, de 2005, do Sr. João Campos, que “dá nova redação ao 
§ 3º do art. 236 da Constituição Federal” (estabelecendo a 
efetivação para os atuais responsáveis e substitutos pelos 
serviços notariais, investidos na forma de lei).

Atenciosamente, – Deputado Mário Negromonte, 
Líder do PP.

Publique-se.
Em 22-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. Nº 326-PP/2006 – CCJC

Brasília, 7 de novembro de 2006

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao 

art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este Órgão 
Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 2.550-B/2003.

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

Cordialmente – Deputado Sigmaringa Seixas, 
Presidente.

Publique-se. 
Em 22-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF. Nº 337-PP/2006 – CCJC

Brasília, 10 de novembro de 2006

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao 

art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este Órgão 
Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 5.472-A/2005.

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

Cordialmente, – Deputado Sigmaringa Seixas, 
Presidente.

Publique-se.
Em 22-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício-Pres. nº 213/CEC

Brasília, 13 de novembro de 2006

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

Assunto: publicação do Projeto de Lei nº 1.890/2003

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
aprovação, com emenda, do Projeto de Lei nº 1.890/03 
– Da Srª Thelma de Oliveira – que “dispõe sobre a 
obrigação de restaurantes, hotéis, bares e similares 
oferecem aos consumidores opção de alimento die-
tético e dá outras providências”, para publicação da 
referida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputada Neyde Aparecida, 
Presidenta.

Publique-se.
Em 22-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício-Pres. nº 228/CEC

Brasília, 13 de novembro de 2006

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

Assunto: publicação do Projeto de Lei nº 6.319/2005

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-
to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, 
a aprovação do Projeto de Lei nº 6.319/05 – Do Sr. 
Sigmaringa Seixas – que “institui o dia 10 de outubro 
como o Dia da Imprensa Nacional”, para publicação 
da referida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputada Neyde Aparecida, 
Presidenta.
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Publique-se.
Em 22-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 198/06 – Pres.

Brasília, 13 de novembro de 2006

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em reunião realizada em 8-11-2006, proferiu 
parecer pela aprovação, com substitutivo, do Projeto 
de Lei nº 7.226/06 e do PL nº 7.387/06, apensado, 
nos termos do parecer do Relator, Deputado Arnal-
do Faria de Sá.

Respeitosamente – Deputado José Militão, 
Presidente.

Publique-se.
Em 22-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Of. P-42/06/CVT

Brasília, 9 de novembro de 2006

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

Assunto: Proposições tramitando na Comissão

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 41, inciso 

XVIII, do Regimento Interno, encaminho a V. Exª, em 
anexo, a relação proposições em tramitação neste Ór-
gão, ao término do mês de outubro de 2006.

Atenciosamente, – Deputado Mauro Lopes, 
Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 7.565, DE 2006 
(Do Sr. Romel Anízio)

Denomina “Rodovia Comendador Ale-
xandrino Garcia” a rodovia BR-365 desde a 
cidade de Montes Claros até a divisa com 
o Estado de Goiás.

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes Educação e Cultura e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação Inicial, Art. 137, caput – 
RICD.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominada “Rodovia Comendador 

Alexandrino Garcia” a rodovia BR-365, que começa na 
cidade de Montes Claros/MG e termina na divisa entre 
os Estados de Goiás e Minas Gerais.

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

Justificação

Português de família muito simples, Alexandrino 
Garcia nasceu em uma pequena aldeia chamada Lapa 
do Lobo, em 03 de abril de 1907, e começou a traba-

lhar ainda muito jovem, ajudando os pais na lavoura. 
Alguns anos depois, a família veio para o Brasil, em 
busca de uma vida melhor, estabelecendo-se na cidade 
de Uberlândia, no Estado de Minas Gerais.

Começando como servente de pedreiro, ferreiro, 
mecânico e motorista de caminhão, Alexandrino Garcia 
era, naturalmente, um empreendedor nato, corajoso e 
desbravador, demonstrando grande talento para os ne-
gócios. Foi, então, no início dos anos quarenta, que ele 
conseguiu montar sua primeira empresa, um posto de 
serviços que, posteriormente, recebeu a concessão da 
General Motors do Brasil, para revender seus produtos. 

Entre 1953 e 1955, Alexandrino presidiu a Associa-
ção Comercial, Industrial e Agropecuária de Uberlândia 
e assumiu, depois, o controle da Companhia Telefônica 
do Brasil Central, marca da inovação e pioneirismo de um 
dos mais expressivos grupos empresariais do País.

Suas origens portuguesas foram motivo para que 
ele retornasse seguidamente à sua cidade natal e forte 
razão para que resolvesse cooperar com o desenvolvi-
mento dessa região. Por esse engajamento e contribui-
ção, Portugal o homenageou, em 1972, com a insígnia 
de Comendador pela Ordem do Infante D. Henrique.

Pelo cidadão atuante que foi Alexandrino Garcia, 
símbolo de luta e empreendimento, tanto em Minas 
Gerais como em Portugal, justifica-se a apresentação 
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deste projeto de lei, denominando “Rodovia Comen-
dador Alexandrino Garcia” o trecho da BR-365 entre 
a cidade de Montes Claros/MG e a divisa de Minas 
Gerais com o Estado de Goiás. 

Sala das Sessões, 13 de Novembro de 2006. 
– Deputado Romel Anízio.

PROJETO DE LEI Nº 7.566, DE 2006 
(Da Sra. Nice Lobão)

Dispõe sobre o patrimônio cultural 
brasileiro subaquático.

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD).

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Constituem patrimônio cultural brasileiro 

subaquático as coisas e bens submersos em águas 
sob jurisdição nacional, em terrenos de marinha e 
seus acrescidos e em terrenos marginais, de caráter 
cultural, histórico ou arqueológico, que tenham estado 
parcialmente ou totalmente debaixo de água, periódica 
ou continuamente, durante, no mínimo, cem anos.

Art. 2º Consideram-se patrimônio cultural brasi-
leiro subaquático:

locais, estruturas, edifícios, artefatos e restos 
humanos, em conjunto com o seu contexto arqueoló-
gico e natural;

embarcações, aeronaves, outros veículos, ou 
qualquer parte deles, sua carga ou outro conteúdo, em 
conjunto com o seu contexto arqueológico e natural;

objetos diversos de interesse histórico, artístico, 
cultural ou arqueológico;

objetos pre-históricos.
Parágrafo único. Instalações, como oleodutos e 

cabos, colocadas no leito do mar e ainda em uso não 
são consideradas patrimônio cultural subaquático.

Art. 3º O patrimônio cultural brasileiro subaquá-
tico encontra-se sob guarda e proteção do Poder Pú-
blico, conforme o disposto no art. 216 da Constituição 
Federal, cabendo ao Ministério da Cultura, ouvida a 
Autoridade Naval, a coordenação, o controle e a fis-
calização das operações e atividades de pesquisa, 
exploração e remoção, bem como a responsabilidade 
sobre seu depósito, conserva e gestão.

Art. 4º São proibidos em todo o território nacio-
nal, o aproveitamento econômico, a destruição e a 
mutilação, para qualquer fim, do patrimônio cultural 
brasileiro subaquático.

Art. 5º A preservação in situ do patrimônio cul-
tural brasileiro subaquático será considerada como a 
primeira opção antes de se autorizar ou iniciar qual-
quer atividade a ele dirigida.

Art. 6º A retirada de qualquer bem ou coisa definida 
pelo art. 1º desta lei necessita da autorização expressa 
do Ministério da Cultura, ouvida a Autoridade Naval. 

§ 1º A inobservância da prescrição do presente 
artigo implicará a apreensão sumária do material re-
tirado sem prejuízo das demais cominações legais a 
que o responsável pela infração estiver sujeito.

§ 2º As coisas e os bens definidos do art. 1º desta lei 
que venham a ser removidos permanecerão no domínio 
da União, sob tutela do Ministério da Cultura, não sendo 
passíveis de apropriação, adjudicação, doação, alienação 
ou licitação pública, e a eles não serão atribuídos valores 
para fins de fixação de pagamento a concessionário.

Art. 7º O acesso responsável para conhecer ou 
documentar, in situ, o patrimônio cultural brasileiro su-
baquático será encorajado pelo Poder Público de modo 
a estimular o interesse pelo patrimônio cultural nacio-
nal e sua salvaguarda, exceto quando este acesso for 
incompatível com sua proteção e gestão.

Art. 8º Poderá ser concedida autorização para 
realizar atividades de pesquisa e exploração das coi-
sas e bens referidos no art. 1º desta lei a pessoa física 
ou jurídica nacional ou estrangeira com comprovada 
experiência em atividades de pesquisa, localização 
ou exploração de coisas e bens submersos, a quem 
caberá responsabilizar-se por seus atos perante o Mi-
nistério da Cultura e a Autoridade Naval. 

Art. 9º Ao solicitar autorização para a pesquisa e 
exploração do patrimônio cultural brasileiro subaquático, 
o responsável deverá indicar, em um plano de ação:

o enunciado do projeto e seus objetivos;
a metodologia e as técnicas a serem empregadas;
os meios de que dispõe, ou que pretende obter 

para a realização das operações;
a data em que pretende dar início à atividade e 

a data prevista para o seu término;
um projeto de prevenção e controle dos riscos ou 

danos à segurança da navegação, à equipe do projeto, 
a terceiros e ao meio ambiente;

o compromisso de entrega, ao Ministério da Cul-
tura, dos resultados, de cópia de toda a documenta-
ção relativa à pesquisa e de qualquer componente do 
patrimônio cultural brasileiro subaquático que tenha 
sido removido no curso da atividade.

Parágrafo único. Em caso de mudanças nas cir-
cunstâncias e objetivos da pesquisa, o plano deverá 
ser revisto pelo responsável, reapresentado e aprovado 
pelas autoridades competentes.

Art. 10º Em situações de emergência, as ativida-
des dirigidas ao patrimônio cultural brasileiro subaquá-
tico que tenham por objetivo protegê-lo poderão ser 
autorizadas pelas autoridades responsáveis, mesmo 
na ausência de um plano de ação.

Art. 11. As intervenções sobre o patrimônio cultu-
ral subaquático só poderão ser realizadas com a pre-
sença de um arqueólogo subaquático qualificado, com 
competência científica adequada ao projeto.
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Art. 12. As atividades dirigidas ao patrimônio cultural 
brasileiro subaquático deverão evitar a desnecessária per-
turbação de restos humanos ou de sítios venerados. 

Art. 13. A descoberta fortuita de quaisquer ele-
mentos submersos de interesse histórico, artístico ou 
cultural deverá ser imediatamente comunicada pelo au-
tor do achado ao Ministério da Cultura, ou a qualquer 
órgão oficial, para se sejam tomadas providências. 

§ 1º O bem ou coisa que tenha sido retirado pelo 
autor da descoberta estará sob sua responsabilidade 
até pronunciamento do Ministério da Cultura. 

§ 2º A comercialização, troca ou destruição do 
material encontrado constitui crime contra o patrimônio 
cultural brasileiro e submete o responsável ao disposto 
nas leis penais.

Art. 14. Nenhum objeto que constitua o patrimônio 
cultural brasileiro subaquático poderá sair do País sem 
licença expressa do Ministério da Cultura.

Parágrafo único. A inobservância da prescrição 
contida no caput deste artigo implicará a apreensão 
sumária do objeto, sem prejuízo das demais comina-
ções legais a que estiver sujeito o responsável.

Art. 15. Cabe ao Poder Público assegurar que o 
patrimônio cultural brasileiro subaquático apreendido 
em atividade ilegal de remoção, comércio ou transfe-
rência permaneça sob a tutela do Ministério da Cultu-
ra, que deverá garantir:

sua integridade, conservação e adequada gestão; 
a reunião de objetos dispersos em coleção, quan-

do for o caso;
a divulgação aos profissionais e ao público; 
a realização de atividades educativas que tenham 

por objetivo promover o interesse pelo patrimônio cul-
tural brasileiro e sua conservação.

Art. 16. Qualquer ato que importe na destruição ou 
mutilação do patrimônio cultural brasileiro subaquático será 
considerado crime contra o Patrimônio Nacional e, como 
tal, punível de acordo com o disposto nas leis penais.

Art. 17. Revogam-se os art. 20 e art. 21 da Lei nº 
7.542, de 26 de setembro de 1986, alterados pela Lei 
nº 10.166, de 27 de dezembro de 2000 e as demais 
disposições em contrário. 

Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O patrimônio cultural subaquático, como parte 
integrante do patrimônio cultural da humanidade, é 
um elemento de enorme importância na história dos 
povos e das nações. Reconhecendo a necessidade 
de proteger e preservar esse patrimônio da crescente 
exploração comercial e das atividades não autoriza-
das que o colocam em risco constante, a UNESCO 
aprovou, em novembro de 2001, a Convenção sobre a 
Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático.

O documento aprovado em Paris define, como 
princípios gerais de proteção, a condenação categórica 
de qualquer tipo de exploração comercial do patrimônio 

cultural subaquático, a preferência por sua preservação 
in situ, a restrição das atividades de retirada dos bens 
submersos, o incentivo à pesquisa desse patrimônio, a 
divulgação das descobertas e ainda o estímulo à sen-
sibilização do público quanto à riqueza do patrimônio 
submerso e à necessidade de sua salvaguarda. 

No Brasil, nos últimos anos vem-se discutindo 
a necessidade de conformar a legislação nacional 
sobre o assunto aos princípios estabelecidos pela 
Convenção da UNESCO. Em setembro de 2005, 
o 1º Simpósio Internacional de Arqueologia Suba-
quática, realizado em Campo Grande, no Estado do 
Mato Grosso do Sul, apresentou moção que aler-
tava para o fato de que a legislação hoje existente 
no País aplicável a essa área específica afasta-se 
radicalmente dos princípios universais da arqueolo-
gia, especialmente no que diz respeito à arqueologia 
subaquática. 

De fato, a principal regulação nacional sobre o 
assunto, contida na Lei nº 7.542, de 26 de setembro de 
1986, alterada pela Lei nº 10.166, de 27 de dezembro 
de 2000, é anterior à Convenção sobre a Proteção do 
Patrimônio Cultural Subaquático, de 2001, e fere, ra-
dicalmente, os princípios por ela determinados. A lei 
permite, por exemplo, o pagamento de recompensa 
pelos bens culturais submersos que sejam removi-
dos, o que incentiva a “caça ao tesouro” e a retirada 
irresponsável dos bens do meio em que se encontram, 
colocando em risco a integridade do patrimônio suba-
quático brasileiro. 

Dessa forma, apresentamos projeto que procura 
corrigir as distorções da legislação atual, ao mesmo 
tempo em que propõe medidas amplas no sentido de 
definir e resguardar o patrimônio nacional subaquáti-
co, em consonância com os princípios internacionais 
definidos pela referida Convenção da UNESCO e com 
aqueles estabelecidos pela nossa Constituição Federal, 
em seu art. 216, com vistas a proteger o patrimônio 
cultural brasileiro. 

São essas, portanto, as razões que me levam a 
propor a presente iniciativa, contando com o apoio de 
todos os ilustres pares no sentido de aprová-la. 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2006. 
– Deputada Nice Lobão.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 326, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 

Mensagem Nº 913/2006 
Aviso nº 1.234/2006 – C. Civil

Abre crédito extraordinário, em fa-
vor de Operações Oficiais de Crédito, no 
valor de R$1.000.000.000,00, para o fim 
que especifica. Pendente de parecer da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
e Fiscalização.

Despacho: Publique-se. Submeta-se ao 
Plenário.
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EM nº 240/2006 – MP

Brasí1ia, 13 de outubro de 2006

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

Proposta de Medida Provisória que abre crédito extraor-
dinário, em favor de Operações Oficiais de Crédito, no 
valor de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais).

2. Segundo o Ministério da Fazenda os recursos 
objetivam permitir a efetividade da Política de Garantia 
de Preços Mínimos – PGPM, regulando os preços e 
garantindo renda justa aos produtores e incentivando 
a manutenção do fluxo de investimentos com reflexos 
positivos na produção futura.

3. A relevância e urgência da medida proposta 
decorrem da necessidade de dar continuidade à política 
de preços do Governo Federal, induzindo a manuten-
ção da produção agrícola, pois a não disponibilização 
desse instrumento, neste momento, poderá inviabiizar 
a compra e o escoamento de safras, o que traria pre-
juízo social e econômico para o setor agrícola.

4. Desse modo, a imprévisibilidade quanto à 
redução nos preços dos produtos agrícolas, aliada 
à relevância da ação contemplada, as quais deman-
dam atendimento imediato, sob pena de graves con-
seqüências, constituem as circunstâncias que levam 
à proposição da presente Medida Provisória.

5. Esclareçà-se que a proposição está em confor-
midade com o disposto no art. 62, combinado com o § 
3º do art. 167, da Constituição, e será atendida a conta 

de recursos oriundos de superávit financeiro apurado no 
Balanço Patrimonial da União do exercício de 2005.

6. Nessas condições, tendo em vista a relevância e 
urgência da matéria, submeto à consideração de Vossa 
Excelência a anexa Proposta de Medida Provisória.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

Oficio nº 441 (CN)

Brasília, 20 do de novembro 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 processa-
do da Medida Provisória nº 326, de 2006, que “Abre 
crédito extraordinário, em favor de Operações Oficiais 
de Crédito, no valor total de R$1.000.000.000,00, para 
os fins que especifica.”

Informo, por oportuno, que à Medida foram ofe-
recidas 2 (duas) emendas e que a Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização não 
emitiu parecer.

Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros, 
Presidente.
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EM Nº 72/MMA/MAPA/MJ-2006

Brasília, 25 de outubro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à consideração de Vossa Excelên-

cia a proposta de Medida Provisória que dispõe sobre 
o plantio de organismos geneticamente modificados 
em unidades de conservação, acrescenta dispositi-
vos à Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e dá outras 
providencias.

2. A presente Medida Provisória objetiva vedar 
a pesquisa e o cultivo de organismos geneticamente 
modificados-OGM nas terras indígenas e nas áreas de 
unidades de conservação, exceto nas Áreas de Pro-
teção Ambiental, bem como regrar o plantio de OGM 
nas áreas que circundam as unidades de conserva-
ção, até que seja fixada sua zona de amortecimento e 
aprovado o seu respectivo Plano de Manejo.

3. A Lei nº 9.935, de 18 de julho de 2000 instituiu 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza-SNUC, e estabeleceu critérios e normas 
para a criação, implantação e gestão das unidades 
de conservaçao.

4. As Unidades de Conservação dividem-se em 
dois grupos, com características específicas: Unidades 
de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. 
As Unidades de Proteção Integral – Estação Ecológi-
ca; Reserva Biológica; Parque Nacional; Monumento 
Natural; Refúgio de Vida Silvestre – têm como objetivo 
básico preservar a natureza, sendo admitido, em regra, 
apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. Já 
as Unidades de Uso Sustentável – Área de Proteção 
Ambiental; Área de Relevante Interesse Ecológico; Flo-
resta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável; Reserva Par-
ticular do Patrimônio Natural – buscam compatibilizar a 
conservação da natureza com a utilização sustentável 
de parcela dos seus recursos naturais.

5. Independente da categoria, as Unidades de 
conservação, dentre outros objetivos, visam contri-
buir para a manutenção da diversidade biológica e 
dos recursos genéticos no território nacional e nas 
águas jurisdicionais, bem como estimular a preserva-

ção e a restauração da diversidade de ecossistemas 
naturais.

6. Além de disciplinar a proteção do meio am-
biente no interior das unidades de conservação a Lei 
nº 9.985, de 2000, dispõe que as atividades humanas 
localizadas no entorno da unidade de conservação 
estão sujeitas a normas e restrições específicas, com 
o propósito de minimizar os impactos negativos sobre 
a unidade. Tal área de entorno das de conservação foi 
chamada de zona de amortecimento pelo art. 2º, inciso 
XVIII da Lei nº 9.985, de 2000.

7. A Lei do SNUC, em seu art. 25, determina que 
as unidades de conservação, exceto as Áreas de Pro-
teção Ambiental-APAs e as Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural-RPPNs, devem possuir uma zona 
de amortecimento.

8. Neste sentido com o possível plantio de or-
ganismos geneticamente modificados-OGM em larga 
escala, é urgente que o poder público regule o uso 
dos OGM tanto no interior das unidades de conser-
vação, como nas zonas de amortecimento. Trata-se, 
portanto, de estabelecer medidas de gestão voltadas 
à biodiversidade e aos recursos genéticos localizados 
nas unidades de conservação.

9. A relevância do tema funda-se no dever consti-
tucional do Poder Público de preservar diversidade e a 
integridade do patrimônio genético brasileiro. A preser-
vação da diversidade biológica do país é fundamental 
para o melhoramento genético futuro.

10. Tem-se, assim, como urgente, vedar a pesqui-
sa e o cultivo de organismos géneticamente modifica-
dos no interior das unidades de conservação, exceto 
nas Áreas de Proteção Ambiental, bem como permitir 
que o Poder Executivo estabeleça faixas de exclusão 
para o plantio de OGM nas áreas que circundam as 
unidades de conservação, até que seja fixada sua 
zona de amortecimento e aprovado o seu respectivo 
Plano de Manejo.

11. Como conseqüência do estabelecimento de 
regras para o cultivo organismos geneticamente modi-
ficados em unidade de conservação e no seu entorno, 
se propõem a revogação do art. 11 da Lei nº 10.814, 
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de 15 de dezembro de 2003, que trata, unicamente, 
de soja geneticamente modificada.

12. Por fim, a proposta de Medida Provisória se 
fundamenta no Princípio da precaução, já amplamen-
te utilizado nas normativas ambientais e de biosse-
gurança.

13. Estas, Senhor Presidente, as razões que jus-
tificam o encaminhamento da presente Medida Provi-
sória, que ora submetemos à elevada consideração 
de Vossa Excelência.

Respeitosamente, – Marina Silva, Luís Carlos 
Guedes Pinto e Márcio Thomáz Bastos.

RETIFICAÇÃO

MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 327, DE 31 OUTUBRO DE 2006 

Dispõe sobre o plantio de organismos 
geneticamente modificados em unidade de 
conservação, acrescenta dispositivos à Lei 
nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e dá outras 
providências.

(Publicada no Diário Oficial da União de 1º de 
novembro de 2006, Seção I, página 5)

1) No art. 1º

Onde-se lê modificados nas áreas de unidades 
de conservação.

Leia-se modificados as terras indígenas e nas 
áreas de unidades de conservação...”

2) Nas assinaturas, inclua-se: “Márcio Thomaz 
Bastos”.

Oficio nº 442 (CN)

Brasília, 20 de novembro 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 nº 32, o processado da Medida 
Provisória nº 327, de 2006, que “Dispõe sobre o plantio 
de organismos geneticamente modificados em unidades 
de conservação, acrescenta dispositivos à Lei nº 9.985, 
de 18 julho de 2000, e dá outras providências”.

Informo, por oportuno, que à Medida foram ofe-
recidas 19 (dezenove) emendas e que a Comissão 
Mista designada não se instalou.

Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros, 
Presidente.
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MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 327, DE 31 DE OUTUBRO DE 2003

Dispõe sobre o plantio de organismos 
geneticamente modificados em unidades 
de conservação, acrescenta dispositivos 
à Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e dá 
outras providências.

Suprima-se o art. 2º da Medida Provisória nº 327, 
de 31 de outubro de 2006:

Justificação

A disposição da MP nº 327, que revoga o art. 11 
da Lei nº 10.814, de 2003 significa um irreparável retro-
cesso na regulação, fiscalização e controle do manejo 
das sementes e do plantio de sementes geneticamente 
modificáveis no País.

O princípio da precaução que norteia a matéria 
da proteção ambiental e a saúde das populações, pede 

a cautela, o estudo conclusivo, a análise completa das 
conseqüências, avaliando eventuais prejuízos, danos 
e benefícios efetivos do manejo de organismos gene-
ticamente modificáveis.

Os princípios básicos que, mesmo de modo tí-
mido orientaram a construção legislativa sobre os 
“transgênicos”, foram absolutamente olvidados pela 
medida provisória.

A liberação de plantio e manejo pode vir a signi-
ficar dano irreparável as populações e ao ecossiste-
ma, justamente alguns dos bens que a Lei nº 10.814, 
quer proteger.

Pelo contracenso da MP e pela possibilidade fla-
grante de danos irreparáveis, apresentamos a seguinte 
emenda, que pretende restabelecer a ordem jurídica 
antes fixada à proteção da saúde das populações e da 
proteção à biodiversidade e ao meio ambiente.

Sala das sessões, 6 de novembro de 2006. – Maria 
José Maninha, Deputada (PSOL – DF)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 328, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 

Mensagem Nº 942, DE 2006 
Aviso Nº 1 .257/06 – C. Civil

Dispõe sobre a prestação de auxílio fi-
nanceiro pela União aos Estados e aos Muni-
cípios, no exercício, de 2006, com o objetivo 
de fomentar as exportações do País. Penden-
te 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 da Constituição, adota a se-
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º A União entregará aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, no exercício de 2006, o mon-
tante de R$1.950.000.000,00 (um bilhão, novecentos e 
cinqüenta milhões de reais), com o objetivo de fomen-
tar as exportações do País, de acordo com os critérios, 
prazos e condições previstos nesta Medida Provisória.

Parágrafo único. O montante referido no ca-
put será entregue~aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios em três parcelas, sendo uma de 
R$975.000.000 (novecentos e setenta e cinco mi-
lhões de reais), em até dez dias após a edição des-
ta Medida Provisória, e duas de R$487.500.000,00 
(quatrocentos e oitenta e sete milhões e quinhentos 
mil reais), a partir do mês de novembro de 2006, na 
forma fixada pela Secretaria do Tesouro Nacional 
do Ministério da Fazenda, observado o disposto no 
art. 6º.

Art. 2º A parcela pertencente a cada Estado, in-
cluídas as parcelas de seus Municípios, e ao Distrito 
Federal será proporcional aos coeficientes individuais 
de participação discriminados no Anexo desta Medida 
Provisória.

Art. 3º Do montante dos recursos que cabe a cada 
Estado, a União entregará diretamente ao próprio Es-
tado setenta e cinco por cento, e aos seus Municípios, 
vinte e cinco por cento.

Parágrafo único. O rateio das parceias dos Muni-
cípios obedecerá aos coeficientes individuais de par-
ticipação na distribuição da parcela do ICMS de seus 
respectivos Estados, a serem aplicados no exercício 
de 2006.

Art. 4º Para a entrega dos recursos à unidade 
federada, a ser realizada por uma das formas previs-
tas no art. 5º, serão obrigatoriamente deduzidos, até 
o montante total apurado no respectivo período, os 

valores das dívidas vencidas e não pagas da unidade 
federada, na seguinte ordem:

I – primeiro as contraídas junto à União, depois 
as contraídas com garantia da União, inclusive dívida 
externa; somente após, as contraídas junto a entida-
des da administração indireta federal; e

II – primeiro as da administração direta, depois as 
da administração indireta da unidade federada.

Parágrafo único. Respeitada a ordem prevista nos 
incisos I e II do caput, ato do Poder Executivo Federal 
poderá autorizar:

I – a quitação de parcelas vincendas; e
II – quanto às dívidas junto a entidades da admi-

nistração federal indireta, a suspensão temporária da 
dedução, quando não estiverem disponíveis, no prazo 
devido, as necessárias informações.

Art. 5º Os recursos a serem entregues mensal-
mente à unidade federada, equivalentes ao montante 
das dívidas apurado na forma do art. 4º, serão satis-
feitos pela União pelas seguintes formas:

I – entrega de obrigações do Tesouro Nacional, 
de série especial, inalienáveis, com vencimento não 
inferior a dez anos, remunerados por taxa igual ao cus-
to médio das dívidas da respectiva unidade federada 
junto ao Tesouro Nacional, com poder liberatório para 
pagamento das referidas dívidas, ou

II – correspondente compensação.
Parágrafo único. Os recursos a serem entregues 

mensalmente à unidade federada equivalentes à diferença 
positiva entre o valor total que lhe cabe e o valor da dívida 
apurada nos tennos do art. 4º, e liquidada na forma do in-
ciso II deste artigo, serão satisfeitos por meio de crédito, 
em moeda corrente, à conta bancária do beneficiário.

Art. 6º O Ministério da Fazenda definirá, em até trinta 
dias a contar da publicação desta Medida Provisória, as 
regras da prestação de informação pelos Estados e pelo 
Distrito Federal sobre a efetiva manutenção e aproveita-
mento de créditos pelos exportadores a que se refere o 
art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição.

§ 1º O ente federado que não enviar as infor-
mações referidas no caput ficará sujeito àsuspensão 
do recebimento do auxílio de que trata esta Medida 
Provisória.

§ 2º Regularizado o envio das informações de que 
trata o caput, o s repasses serão retomados, nos ter-
mos do parágrafo único do art. 1º, e os valores retidos 
serão entregues no mês imediatamente posterior.

Art. 7º Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, 1º de novembro de 2006: 185º da Inde-
pendência e 118º da República. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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EM nº 120/2006 – ME

Brasília, 1º de novembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. O Governo Federal vem perseguindo as metas 

de fortalecimento de nossa economia e de eliminaçâo 
das eventuais vulnerabilidades. Nesse sentido, tem 
empreendido esforços visando reduzir as barreiras à 
expansão das exportações, política que vem contribuin-
do para a acelerada expansão das vendas externas 
observada nos últimos anos.

2. Os resultados obtidos no comércio exterior não 
decorreram apenas dos esforços do Governo Federal, 

mas da cooperação de todas as unidades da Federa-
ção. Dada a relevância do tema para os interesses do 
país e a necessidade de manutenção desse esforço, 
cabe ao Governo Federal coordenar a mobilização do 
conjunto das unidades da Federação no sentido do 
fortalecimento de nossas exportações.

3. Não obstante os avanços já observados no for-
talecimento das exportaçãcs nacionais, ainda persistem 
algumas deficiências, destacando-se, no aspecto tri-
butário, a questão do acúmulo, pelos exportadores, de 
créditos do ICMS, imposto da competência estadual.

4. Como é sabido, a Constituição Federal deter-
mina a não-incidência do ICMS sobre as exportações, 
bem como assegura o direito aos exportadores à ma-
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nutenção e ao aproveitamento dos créditos do referi-
do imposto sobre os insumos utilizados na elaboração 
dos produtos exportados. Os Estados, entretanto, re-
lutam em dar eficácia ao referido comando. Em certa 
medida, essa relutância se justifica porque, em decor-
rência do sistema de partilha horizontal da receita do 
ICMS, uma parcela do valor do imposto nas operações 
interestaduais é atribuída ao Estado de origem dos 
produtos, fazendo com que, no caso dos créditos de 
ICMS relativos aos insumos das exportações, o Estado 
de localização do exportador tenha que arcar com o 
ônus (crédito) de um imposto eventualmente recolhido 
a outro Estado.

5. O Ministério da Fazenda tem o entendimento 
de que esse problema deve ser equacionado com a 
introdução de um novo modelo para a tributação de 
ICMS nas operações de comércio exterior e vem tra-
balhado para a construção desse novo modelo em 
entendimentos com os governos estaduais e com os 
segmentos exportadores.

6. Contudo, enquanto não se concretiza a mudan-
ça de modelo, que exige a aprovação de uma emenda 
constitucional, resta enfrentar os problemas decorrentes 
da tributação de ICMS no comércio exterior com base 
na transferência de recursos da União aos Estados, a 
exemplo do que vem sendo feito nos últimos anos nos 
termos definidos pela Lei Complementar nº 87 de 1996, 
alterada pela Lei Complementar nº 115 de 2002.

7. Nesse sentido, além dos recursos previstos 
para distribuição em observância aos critérios da Lei 
Complementar nº 87, de 1996, entendimentos havidos 
quando da tramitação do projeto da lei orçamentária 
para 2006 no Congresso Nacional resultaram na de-
terminação da referida entrega de recursos adicionais 
por meio de uma transferência específica, a exemplo 
daqueles adotados nos exercícios de 2004 e 2005, nos 
termos das Leis nº 10.966, de 2004, nº 11.131, de 2005 
e nº 11.289, de 2006, com vistas à prestação de auxílio 
financeiro pela Unido aos Estados e aos Municípios 
com o objetivo de fomentar as exportações do País.

8. Nesse sentido, o Ministério da Fazenda propõe 
a Vossa Excelência a edição de medida provisória, 
regulamentando a entrega pela União aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 
2006, do montante de R$1.950.060.000,00 (um bilhão, 
novecentos e cinqüenta milhões de reais), a título de 
auxílio financeiro para fomento às exportações.

9. A distribuição será realizada na forma de três 
parcelas, sendo a primeira de R$975.000.000,00 (no-
vecentos e setenta e cinco milhões de reais) entregue 
em é dez dias após a edição desta Medida Provisória 
e as outras duas de R$487.500.000,00 (quatrocentos 
e oitenta e sete milhões e quinhentos mil reais) entre-

gues a partir do mês de novembro do corrente exercício. 
Todas as parcelas serão entregues proporcionalmen-
te a coeficientes individuais de participação de cada 
unidade federada, resultantes da média simples dos 
coeficientes individuais de participação estabelecidos 
nos anexos da Lei nº 11.131, de 1º de julho de 2005, e 
da Lei nº 11.289, de 30 de março de 2006, conforme 
estabelecido no § 3º do art. 4º da Lei nº 11.306, de 16 
de maio de 2006.

10. Com vistas a se obter informações quanto 
ao comportamento do volume de créditos acumula-
dos do ICMS dos estabelecimentos exportadores, tal 
como ocorreu na implementação desse auxílio finan-
ceiro em anos anteriores, ao Ministério da Fazenda 
caberá definir as regras da prestação de informação 
pelos Estados à pelo Distrito Federal sobre a efetiva 
manutenção e aproveitamento de créditos pelos ex-
portadores a que se refere o art. 155, § 2º, inciso X, 
alínea a, da Constituição.

11. A urgência da medida decorre da necessida-
de de entrega tempestiva dos recursos previstos no 
orçamento da União às unidades federadas, nesse 
exercício de 2006, possibilitando a adequada exe-
cução das programações orçamentárias dos Entes 
Federados, o que não seria garantido pela via legis-
lativa ordinária.

12. São essas, Senhor Presidente, as razões pelas 
quais submeto à consideração de Vossa Excêlencia o 
projeto de medida provisória em anexo.

Respeitosamente, – Guido Mantega.

Oficio nº 443 (CN)

Brasília, 20 de novembro 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 328, de 2006, 
que “Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro 
pela União aos Estados e aos Municípios, no exer-
cício de 2006, com o objetivo de fomentar as expor-
tações do País.”

Informo, por oportuno, que à Medida foram ofe-
recidas 8 (oito) emendas e que a Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização não emi-
tiu parecer.

Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros, 
Presidente.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 329, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 

Mensagem Nº 943/2006 
Aviso Nº 1.258/2006 – C. Civil

Autoriza o Ministério da Defesa a efetu-
ar contratação de pessoal, por prazo deter-
minado, imprescindível ao controle do tráfe-
go aéreo. Pendente de parecer da Comissão 
Mista.

Despacho: publique-se. Submeta-se ao 
plenário. 

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte medida provisória, com força de lei:

Art. 1º Nos termos do inciso IX do art. 37 da 
Constituição, fica o Ministério da Defesa autorizado a 
efetuar contratação temporária, no âmbito do Comando 
da Aeronáutica, de pessoal imprescindível ao controle 
do tráfego aéreo.

Art. 2º A contratação de que trata esta medida 
provisória será de, no máximo, sessenta pessoas e não 
poderá perdurar além de 31 de dezembro de 2007.

Art. 3º Aplica-se ao pessoal contratado tempo-
rariamente nos termos desta medida provisória o dis-
posto nos arts. 5º, 6º, 7º, inciso I, 9º a 12 e 16 da Lei nº 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e na Lei nº 8.647, 
de 13 de abril de 1993.

Art. 4º A contratação de que trata esta Medida 
provisória dar-se-á:

I – mediante processo seletivo simplificado; ou
II – caso a urgência impeça a realização do pro-

cesso seletivo, mediante análise de curriculum vitae 
e à vista de notória capacidade técnica profissional.

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

Brasília, 1º de novembro de 2006; 185º da Inde-
pendência e 118º da República. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Interministerial nº 512/MD/MP/CC-PR

Brasília, 1º de novembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submetemos à elevada consideração de Vossa 

Excelência a anexa proposta de Medida Provisória, que 
autoriza o Ministério da Defesa a efetuar contratação 
temporária, por excepcional interesse público, destinada 
a atender as necessidades do Comando da Aeronáutica 
para prova a segurança e controle do tráfego aéreo.

2. A referida contratação temporária objetiva per-
mitir, em caráter emergencial, a redução do déficit de 
pessoal do Departamento de Controle do Espaço Aéreo 
– DECEA, subordinado ao Comando da Aeronáutica, 
considerando a implantação e operação continuada 

dos novos Sistemas de Comunicação Navegação e 
Vigilância – CNS, do Gerenciamento de Tráfego Aéreo 
– ATM, e do Centro de Gerenciamento da Navegação 
Aérea CGNA. Some-se a isso a implementação de no-
vos centros operacionais de controle do espaço aéreo 
e a ampliação daqueles já existentes, a fim de atender 
às crescentes demandas das aviações civil e militar.

3. Além disso, visa a presente proposta permitir, em 
curtíssimo prazo, e até que seja concluído o processo de 
recrutamento de servidores efetivos para provimento de 
cargos de Técnico de Defesa e Controle do Tráfego Aéreo 
e Controlador de Tráfego Aéreo do Grupo-Defesa Aérea e 
Controle do Tráfego Aéreo, o atendimento às necessida-
des decorrentes da atual situação do controle do tráfego 
aéreo, que experimenta um estrangulamento acentuado, 
com efeitos sensíveis sobre o funcionamento dos aero-
portos brasileiros e das rotas aéreas. Para que tais ne-
cessidades possam ser supridas de imediato, propomos 
a Vossa Excelência seja concedida a autorização para a 
contratação emergencial e temporária de pessoal qualifi-
cado, nos termos do art. 37, IX da Constituição Federal, 
em número não superior a sessenta servidores, e com 
previsão de duração dos contatos até 31 de dezembro 
de 2007, quando a situação deverá estar normalizada. 
A fim de que o atendimento possa ser viabilizado com a 
rapidez necessária propõe-se que a contratação se dê 
mediante processo seletivo simplificado, ou, caso haja 
situação de urgência que o justifique, mediante análise de 
curriculum vitae e à vista de notória capacidade técnica 
profissional, requisitos essenciais em vista do alto grau 
de responsabilidade e conhecimentos técnicos exigidos 
para o seu exercício.

4. Acha-se, assim, plenamente caracterizadas 
a urgência e a relevância da medida, tendo em vista 
a premente necessidade de assegurar-se, à luz dos 
acontecimentos recentes que demonstram o referido 
estrangulamento e das necessidades derivadas da am-
pliação da demanda, o nível de capacidade de atendi-
mento ao tráfego aéreo no país, com o adequado grau 
de segurança e controle do tráfego aéreo que consti-
tuem responsabilidade do Comando da Aeronáutica.

5. O impacto orçamentário-financeiro da pro-
posta será da ordem de R$1.100.000,00 em 2006 e 
R$4.500.000,00 em 2007 e a contratação deverá res-
peitar a prévia existência de recursos orçamentário 
no Comando da Aeronáutica destinados a tal finalida-
de, de acordo com o disposto nos arts. 16 e 17 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

6. São essas, Senhor Presidente, as razões que nos 
levam ao encaminhamento da Medida Provisória que ora 
submetemos à superior apreciação de Vossa Excelência.

Respeitosamente, – Waldir Pires, Paulo Ber-
nardo Silva e Dilma Rousseff.
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Ofício nº 444 (CN)

Brasília, 20 de novembro 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 329, de 2006, que “Autoriza o 
Ministério da Defesa a efetuar contratação de pessoal, 
por prazo determinado, imprescindível ao controle do 
tráfego aéreo.”

Informo, por oportuno, que à Medida foram ofe-
recidas 5 (cinco) emendas e que a Comissão Mista 
designada não se instalou.

Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros, 
Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.367, DE 2006 

(Da Sra. Suely Campos)

Autoriza, nos termos do § 3º do art. 231 
da Constituição Federal, o aproveitamento 
dos recursos hídricos, incluídos os poten-
ciais energéticos, situados na Cachoeira 
do Tamanduá, na Região do rio Cotingo, 
em Roraima.

Despacho: Às Comissões de Amazô-
nia, Integração Nacional e de Desenvolvi-
mento Regional Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável Minas e Energia e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica autorizado, nos termos do § 3º do art. 

231 da Constituição Federal, o aproveitamento dos re-
cursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, 
situados na Cachoeira do Tamanduá, na Região do 
rio Cotingo, em Roraima.

Art. 2º A autorização a que se refere o art. 1º 
é condicionada à prévia instituição, pelo órgão in-
digenista competente, de medidas específicas de 
proteção à integridade física, sócio-econômica e 
cultural dos povos indígenas, ouvidas as comuni-
dades afetadas.

Art. 3º Sem prejuízo das medidas referidas no art. 
2º, a autorização de que trata este Decreto Legislativo 
somente poderá ser exercida em sua plenitude após a 
emissão, pelo órgão ambiental competente, dos res-
pectivos Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 
Impacto Ambiental.

Parágrafo único. Cabe ao órgão ambiental com-
petente fiscalizar, no âmbito de suas atribuições, o 
aproveitamento autorizado por este Decreto Legisla-
tivo, fazendo cumprir fielmente todas as exigências de 
preservação das condições ambientais.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Justificação

O Projeto de Decreto Legislativo que ora subme-
temos à elevada apreciação dos membros das duas 
Casas do Poder Legislativo fundamenta-se em atendi-
mento ao disposto no art. 231 da Constituição Federal 
que estabelece:

“Art. 231. ..................................... .......... 
...............................................................

§ 3º O aproveitamento dos recursos hí-
dricos, incluídos os potenciais energéticos, a 
pesquisa e a lavra das riquezas minerais em 
terras indígenas só podem ser efetivados com 
autorização do Congresso Nacional, ouvidas 
as comunidades afetadas, ficando-lhes asse-
gurada participação nos resultados da lavra, 
na forma da lei.”

O Objetivo deste Projeto de Lei é sobretudo dar 
segurança ao fornecimento de energia elétrica ao Es-
tado de Roraima. Mesmo contando com a importação 
da Venezuela, a um preço, hoje compensador, não 
podemos deixar de perceber que o acelerado cresci-
mento do PIB daquele país amigo, a taxas superiores 
a 8% a.a, vai expandindo velozmente o seu consumo 
interno de energia elétrica.

Por outro lado, em face da localização estratégica 
do Estado de Roraima, no Hemisfério Norte brasileiro, 
além da recente inserção da Venezuela no Mercosul, 
têm despertado fortes interesses de investidores que 
certamente contribuirão para reduzir a segurança des-
te único supridor.

Soma-se a isso o privilégio de possuirmos toda 
uma conformação geológica altamente favorável ao 
aproveitamento hidrelétrico da Cachoeira do Taman-
duá, no rio Cotingo, que pode se tornar a nossa segu-
ra segunda fonte.

Assim, é oportuno o apoio dos ilustres pares na 
aprovação dessa proposição.

Sala das Sessões, 13 de Novembro de 2006. 
– Deputada Federal Suely Campos.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
Nº 132, DE 2006 

(Do Sr. Geraldo Resende)

Propõe que a Comissão de Fiscaliza-
ção e Controle da Câmara dos Deputados 
realize ato de fiscalização e controle para 
verificar a aplicação de recursos federais 
nos Assentamentos Itamarati I e II no Es-
tado do Mato Grosso do Sul.

Despacho: À Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Interna nas Comissões

Senhor Presidente,
Com fulcro no art. nos artigos 60, inciso I, e 61 

combinado com o art. 24 inciso XI, do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Re-
solução nº 17/89, proponho a Vossa Excelência que, 
ouvido o digno Plenário desta Comissão, adote as 
medidas necessárias para realizar ato de fiscalização 
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e controle, com o auxílio do TCU, tendo em vista o 
disposto no art. 71, IV e VI, da Constituição Federal, 
para verificar a aplicação de recursos federais desti-
nados aos Assentamentos Itamarati I e II, no Estado 
do Mato Grosso do Sul.

Justificação

O corrente mês de Outubro em Mato Grosso do 
Sul tem sido tristemente marcado pela revelação de 
fatos estarrecedores acerca do assentamento da Fa-
zenda Itamarati, todos trazidos à baila pela competente 
atuação do Jornal Correio do Estado, demonstrando 
mais uma vez isenção e postando-se como verdadeiro 
fiscal das ações do poder público, num papel absolu-
tamente necessário e esperado pela população sul-
mato-grossense.

Tratava-se de uma das maiores fazendas do 
mundo, com terra produtiva e dotada de infra-es-
trutura, como estradas, sistema de irrigação e ar-
mazéns, adquirida pelo Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária, INCRA, na metade 
em 2001 ainda com Fernando Henrique Cardoso 
na Presidência da República, para assentar 1.140 
famílias; e depois em 2003, integralmente passada 
à União, para assentar outras 1.700 famílias, num 
investimento total de R$193,3 milhões pelo Go-
verno Federal, para transformá-la num modelo de 
assentamento que abrigaria centenas de famílias, 
num projeto inovador que incluía a administração 
coletiva do patrimônio que lá ficou e da futura pro-
dução dos assentados, com a criação da Associa-
ção Itamarati, integrada pelos MST, CUT, Fetagri 
e FAF, que acabou se tornando nicho de disputas 
políticas, perdendo-se de suas funções. 

Pois bem, segundo o Correio do Estado, atra-
vés de seu repórter Edivaldo Bitencourt, o patrimô-
nio de R$55,7 milhões da Fazenda Itamarati, que 
inclui sete armazéns, três secadores, indústria de 
beneficiamento de arroz, prédios destinados para 
escritórios e um posto de combustíveis, está suca-
teado, abandonado, deteriorado e depredado. A es-
trutura de escoamento hoje apresenta a estrada de 
ferro quase soterrada e o aeroporto sem condições 
apropriadas de uso.

Dos 57 pivôs de irrigação avaliados em R$400 
mil cada, apenas três são usados pelos próprios as-
sentados. 

Como se vê, a estrutura da fazenda não tem sido 
sequer utilizada em proveito dos próprios assentados, 
que apelam muitas vezes para improvisos ou técnicas 
rudimentares, enquanto armazéns e máquinas abrigam 
insetos e morcegos. 

Dos três secadores de grãos da fazenda, um foi 
alugado ao Grupo Sperafico que paga R$20 mil por 
mês; e parte da reserva florestal de 60 hectares de 
eucalipto, que deveria ser utilizada em cercas e pa-
lanques, foi vendida, mas não há informações preci-
sas sobre o destino dos valores obtidos nessas duas 
transações nem por parte do INCRA nem por parte da 
Associação Itamarati.

Em nota oficial, o Superintendente Regional do 
INCRA, Luiz Carlos Bonelli, afirmou que pelo arrenda-
mento do secador, o Grupo Sperafico está reforman-
do armazéns, a fábrica de ração e a empacotadora 
de arroz. 

O fato constatado pelo Correio do Estado é que 
não existe obra alguma em andamento no assentamen-
to, sendo que no mais, esses recursos não aparece-
ram sob a forma de benefícios às famílias assentadas, 
algumas mesmo passando fome e outras tanto comen-
do quirera de milho, produto utilizado para alimentar 
galinhas, isso quando não vendem suas ferramentas 
para fazer algum dinheiro.

Se somarmos a isso a falta de liberação, já há 
doze meses, de recursos do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) para 
iniciar a produção, teremos que a maioria das 1.692 
famílias, do assentamento Itamarati II, sobrevive graças 
ao Bolsa Família, situação que a reportagem classifica 
como “Favela Rural”, aquilo que deveria ser modelo 
de Reforma Agrária. É de se registrar que o INCRA 
admite que o dinheiro do PRONAF só deve chegar 
às famílias da Itamarati a partir do ano que vem, até 
lá, permanecerão atrelados ao Bolsa-Família. Se é 
burocracia, estratégia, má-fé ou pura incompetência, 
é difícil avaliar, mas inegável é que está instituída a 
miséria no campo.

Ademais, 42% dos assentados ainda residem 
em barracos de lona sem energia elétrica, dado que 
o INCRA credita aos próprios assentados, pois 850 
das 1,5 mil casas de 43m² não teriam sido construídas 
ainda, porque os assentados esperam financiamento 
da Caixa Econômica Federal, que lhes viabilizaria uma 
casa de 74,14m². 

Neste ponto, reproduzimos ipsis literis um dra-
mático trecho do Jornal Correio do Estado: 

“Este é o caso de Cristiane Fernandes Noguei-
ra, 20 anos, mãe de Robert, 4, e Cristiele, um ano e 
oito meses. Há três meses, ela foi excluída do Bolsa 
Família. Sem a ajuda, teve dia em que só não passa-
ram fome porque comeram bolinhos de trigo. Em tro-
ca do leite para as crianças, ela deu a pá cavadeira. 
Na semana passada, para não ficar sem mercadorias, 
Cristiane venderia os últimos bens, nove frangos e um 
porquinho.
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Na quarta-feira passada, a pequena Cristiele 
comia apenas arroz, sobre os olhos atentos do cão 
Baldock, que emagreceu com a crise dos donos. O 
outro filho, Robert, só matou a vontade de comer 
feijão porque ganhou o produto de uma vizinha, 
que obteve 15 quilos em troca da enxada. Carne, 
segundo a assentada, foi servida pela última vez 
no Natal de 2005. 

Cristiane contou que está vendendo tudo o que 
tem para sobreviver. Além de não ter conseguido a 
casa, mesma situação de outras 716 famílias do MST 
e FAF, ela não conseguiu dinheiro para preparar a terra 
para o plantio da próxima safra.”

Para agravar a situação, existe uma inape-
tência generalizada das administrações públicas 
quanto a estrutura de saúde do assentamento, que 
usa para atendimento de mais de 18 mil pessoas, 
como Unidade Básica de Saúde, em duas vezes 
na semana, algumas poucas instalações de um 
hospital da Fazenda Itamarati, com capacidade 
para 27 leitos, salas de triagem, raio-x, consultas, 
almoxarifado, lavanderia e centro cirúrgico, equipa-
rável a um hospital de mais de R$1,3 milhão, que 
está caminhando para o desabamento tantas são 
as rachaduras no local.

Surpreendentemente o Correio do Estado tam-
bém revela que “os assentamentos Itamarati I e II 
foram implantados sem estudos de impacto e licen-
ças ambientais, segundo o promotor de Justiça do 
Meio Ambiente em Ponta Porã, Paulo César Zeni”. 
Relata ainda o Promotor que o Ministério Público 
Estadual, fez uma proposta de ajuste de conduta, 
recusada pelo INCRA. Resultado disso é que áre-
as de preservação ambiental não são respeitadas. 
Agora, moradores do assentamento denunciam a 
mortandade de peixes e está sendo apurada a into-
xicação de uma criança, após ter se banhado em um 
dos riachos da região, onde haveria contaminação 
em virtude de embalagens de agrotóxicos enterra-
das em suas margens. 

A conseqüência da falência do modelo de Re-
forma Agrária do Governo Federal, além do assis-
tencialismo que em geral rende votos, é que existem 
cada vez mais casos de assentados “vendendo” seus 
lotes de nove hectares, por até R$2 mil. E aí um 
novo trauma surge pois o INCRA exige a presença 
dos assentados nos lotes em freqüentes vistorias, 
não permitido assim, sequer que trabalhem nas 
fazendas da região para sustentarem dignamente 
suas famílias.

Na parte I da Fazenda Itamarati, de 20,6 mil 
hectares, os arrendamentos de assentados a tercei-
ros, já atingem 64% da área segundo o Correio do 

Estado. Ocorre que nestes cinco anos como assen-
tadas, as 1.145 famílias recebem assistência técnica 
precária, não gozam de incentivos suficientes para 
o cultivo da terra, mesmo porque, seus projetos em 
geral esbarram na burocracia dos órgãos de apoio, 
ainda que baseados em um dos quatro módulos de 
produção: pecuária leiteira, olericultura, fruticultura 
e erva-mate.

Segundo os assentados, vendas e arrendamen-
tos em troca de carros e dinheiro em espécie, das 
áreas individuais divididas pelo Instituto de Desen-
volvimento Agrário, Pesquisa, Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Mato Grosso do Sul, IDATERRA, 
são facilitados pela ausência do INCRA no local, já 
que o órgão dedica maior atenção à parte II do as-
sentamento.

O superintendente regional do INCRA, Luiz Carlos 
Bonelli, afirmou ao Correio do Estado que não há ar-
rendamento. Segundo ele “há parcerias para recuperar 
as benfeitorias herdadas da fazenda Itamarati”.

O fato é que já são 1,1 mil famílias somando cer-
ca de 13,2 mil hectares que “tercerizaram” a produção 
das áreas coletivas por 25 % da colheita feita por em-
presas estranhas ao assentamento, mas que garante 
pelo menos R$1,5 mil de renda anual às famílias, que 
em verdade foram levados pelo IDATERRA a acredi-
tar que poderiam ter rendimento de cerca de R$4 mil 
somente com a gestão coletiva.

Relata o Correio do Estado que: “como resulta-
do, da renda prevista de R$12 mil por ano, quase um 
terço dos assentados sobrevive com apenas R$2,4 
mil anual. Do sonho de R$33 por dia, só sobrou a 
dura realidade de sustentar a família com R$6,6 diá-
rios, como é o caso do produtor Reali Bedin, pai de 
oito filhos”.

Muito afeito às questões da terra, o Deputado 
Federal Xico Graziano, em artigo intitulado “Ilusão 
Produtiva” publicado simultaneamente nos jornais O 
Globo, O Estado de S.Paulo e O Tempo em 12 de 
setembro de 2006, faz colocações contundentes, das 
quais destacamos alguns trechos:

“Passados quatro anos de experiência 
concreta, quem visita o assentamento Itama-
raty teme pelo futuro. Os níveis de produção 
são baixíssimos, a qualidade de vida sofrí-
vel. Campeia a prostituição e a corrupção. Dá 
pena de ver.

Lotes são vendidos a céu aberto. (...) 
Nada funciona, porém, sem a comissão do 
chefe. Sendo tudo irregular, a propina corre 
solta. Como passe de mágica, autoridades 
públicas não tomam conhecimento das tran-
sações. (...)
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A grande jogada econômica reside no 
arrendamento rural. O frágil sucesso do as-
sentamento da Itamaraty depende de esquema 
de corrupção jamais visto na reforma agrária. 
(...)

Os agentes públicos conhecem a mara-
cutaia, mas entendem que, embora proibido, 
o arrendamento configura a melhor forma de 
assegurar renda para as famílias assentadas. 
Assim, ou fingem não ver ou participam do es-
quema financeiro. A renda é paga diretamente 
ao chefe do grupo, que a reparte entre os apa-
drinhados. Parece divisão de furto.(...)

Há, sim, tentativas sérias de aprimora-
mento técnico. Curiosamente, todavia, uma 
ONG carioca venceu a licitação para forne-
cimento de assistência agropecuária aos as-
sentados. Na seqüência, fez uma triangulação 
financeira e repassou a tarefa para quatro 
entidades locais ligadas à CUT e MST. Tudo 
muito estranho”.

Como se vê, a série de matérias do Correio do 
Estado, não é um trabalho isolado, destoante ou vicia-
do por politicagem. Antes porém, é um trabalho sério 
e elogiável por nos revelar inúmeros fatos que no mí-
nimo merecem uma resposta mais efetiva do Governo 
Federal, além de meras notas da Superintendência 
Regional do INCRA, Secretaria Estadual de Desenvol-
vimento Agrário, SDA e do Instituto de Desenvolvimen-
to Agrário, Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão 
Rural IDATERRA. 

Enfim, de nossa posição constitucional como 
fiscalizadores das ações da Administração Pública 
Federal, nos cabe buscar, entre outras, as informa-
ções seguintes: 

a) por que somente serão liberados em 
2007 os recursos do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pro-
naf) e quando liberados, quanto será destina-
do aos assentados e quais os critérios para 
liberação;

b) quais as ações voltadas a evitar o su-
cateamento do patrimônio dos Assentamentos 
Itamarati I e II;

c) o que está sendo feito para contem-
plar a totalidade dos assentados com mora-
dia digna;

d) quais as medidas adotadas para ve-
rificação de lotes em situação irregular, e o 
combate à comercialização/arrendamento de 
lotes pelos assentados.

e) relatório e justificativa sobre os resul-
tados financeiros da produção agropecuária 
dos Assentamentos Itamarati I e II;

f) informação sobre os procedimentos 
de regularização ambiental dos Assentamen-
tos Itamarati I e II, e justificativa para o atraso 
destas providências;

g) relatório de arrecadação e destinação 
de recursos pela Associação Itamarati, que 
gere espaços e produção coletivizados. 

Isto posto, tempos que o presente instrumento 
presta-se a ser o indutor de um posicionamento mais 
apropriado e efetivo dos vários órgãos pertinentes 
aos setores afins, das três esferas de entes públicos 
federativos.

Este é o fulcro do presente requerimento. 
Brasília, 8 de Novembro de 2006.– Geraldo Re-

sende, Deputado Federal – PPS-MS.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – A 

Mesa informa que foram encaminhadas as indica-
ções para a vaga de Ministro do Tribunal de Contas 
da União.

Nos termos do § 1º, do art. 2º, do Decreto Le-
gislativo nº 6, de 1993, foram encaminhadas as se-
guintes indicações para o preenchimento da vaga de 
Ministro do Tribunal de Contas da União, obedecendo 
ao disposto no art. 73, § 2º, II, da Constituição Fe-
deral c/c com o art. 105, da Lei nº 8.443, de 16 de 
julho de 1992.

Pela Liderança do PFL foi encaminhada a in-
dicação do Sr. Deputado Aroldo Cedraz; pela Lide-
rança do PSDB foi encaminhada a indicação do Sr. 
Deputado Gonzaga Mota; pela Liderança do PMDB 
foi encaminhada a indicação do Sr. Deputado Osmar 
Serraglio; pela Liderança do PTB foi encaminhada 
a indicação do Sr. Deputado Fleury; pela Liderança 
do PSC foi encaminhada a indicação do Dr. Mozart 
Vianna de Paiva; pela Liderança do PT foi encami-
nhada a indicação do Sr. Deputado Paulo Delgado; 
pela Liderança do PDT foi encaminhada a indicação 
do Sr. Deputado Ademir Camilo; e pela liderança do 
PSB foi encaminhada a indicação do ex-Deputado 
José Antonio Almeida.

Todas as indicações receberam o seguinte des-
pacho do Presidente Aldo Rebelo:

Acolho a presente indicação nos termos 
do § 1º do art. 2º do Decreto Legislativo nº 06 
de 1993. 

Encaminhe-se à Comissão de Finanças 
e Tributação. 

Publique-se.

A matéria, portanto, vai à publicação. 
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A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 
Passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Cláudio Ca-

jado, ilustre e competente representante do Estado da 
Bahia.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL – BA. Sem revisão 
do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, o 
que me traz à tribuna hoje é o assunto que tomou de 
surpresa, no dia de ontem, a Câmara dos Deputados 
e, em especial, a Comissão Mista de Orçamento desta 
Casa, qual seja, a intenção do Governo de reduzir a pre-
visão do novo valor do salário mínimo, na LDO, de 375 
para 367 reais. 

Ora, isso é de absoluta gravidade! É extremamente 
preocupante o fato de o Governo pretender reduzir o valor 
do salário mínimo aprovado na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias, aumento esse que já está com dotação orça-
mentária no Orçamento de 2007. Não podemos admitir 
que a classe trabalhadora, em especial as pessoas que 
percebem apenas 1 salário mínimo, sejam os maiores 
prejudicados com a pretensão do Governo de reduzir ain-
da mais os seus gastos. Acho que temos de colocar essa 
questão urgentemente em debate, porque não podemos 
prejudicar as classes menos favorecidas, não podemos 
aceitar que o trabalhador sempre pague a conta final, 
principalmente aquele que percebe salário mínimo. Essa, 
repito, é uma decisão de absoluta gravidade. 

Se há, como disseram os Ministros, em nome do 
Governo, uma perspectiva de crescimento menor do PIB 
este ano, em relação ao que estava previsto, não pode-
mos admitir que se corte no valor do salário mínimo. Que 
se reduza o custeio ou até que se promova uma revisão 
dos investimentos a serem feitos no próximo ano, mas 
não reduzam o mínimo. E, ao anunciar que pretende 
reduzir o valor do salário mínimo, o Governo como que 
precipita a discussão sobre o aumento que desejamos 
para o próximo ano. 

Este ano o Parlamento deu uma vitória à classe 
trabalhadora quando assegurou o valor de 375 reais. E 
nós não queremos que esse valor permaneça; deseja-
mos aumentá-lo, talvez para 400 reais. Aliás, acredito que 
essa proposta de redução para 367 reais não deve ter 
o apoio do Presidente Lula, porque as últimas eleições 
demonstraram claramente que foram os mais pobres, as 
classes menos favorecidas que asseguraram a segunda 
vitória do Presidente Lula. 

Portanto, não vejo como o Presidente Lula poderá 
vir a público defender posição em favor dessa redução 
do salário mínimo. Não vejo ambiente político, nem no 
próprio Governo muito menos com o Presidente Lula, 
que não pode estar gostando dessa redução. 

Não vamos aceitar isso. Tenho certeza de que 
a Oposição, tanto nesta Casa como no Senado, não 
aceitará qualquer tipo de redução no valor previsto 
para o salário mínimo no próximo ano, mesmo porque 
este ano travamos amplas discussões para assegurá-
lo na LDO, que ainda não foi votada, mas já está em 
processo de discussão. Espero ela seja votada con-
comitantemente com o Orçamento do próximo ano, e, 
assim, cheguemos a um valor consensual. 

Portanto, estamos surpreendidos com o fato de 
que o Governo planeja reduzir o valor previsto na LDO 
e no Orçamento, que está em tramitação nesta Casa, 
de 375 para 367 reais. Caso ocorra, essa medida pre-
judicará sensivelmente não apenas os menos favore-
cidos, que são os trabalhadores que ganham salário 
mínimo, mas também e acima de tudo o crescimento 
do País, porque corte nos salários significa recessão, 
significa andar para trás. 

O Governo se demonstra contraditório. Basta 
rever os vários discursos do Presidente Lula em favor 
da promoção do crescimento, ao lado de sua ala de-
senvolvimentista, assumindo evidente compromisso 
para o segundo mandato. Mas, no momento em que 
passamos a discutir pragmaticamente como fazer isso, 
o Governo vem com essa proposta de reduzir o salário 
mínimo. Ora, isso é um absurdo! Não podemos punir a 
classe trabalhadora, que, aliás, é sempre quem paga 
o pato. Não podemos permitir que isso aconteça. Nós 
queremos, sim, aumentar o salário mínimo.

Desconfio até que essa discussão seja de como 
botar o bode na sala para fazer a zoada. Depois, tira-
mos o bode e fica tudo em casa. Ou seja, a discussão 
não pode ser esta, de ficar como está previsto: 375 
reais. Se hoje estamos discutindo a diminuição do 
valor já certo em 375 para 367, quer dizer que não 
se pode discutir o aumento que queremos para o pró-
ximo ano, qual seja, de pelo menos 400 reais para o 
salário mínimo. 

Então o bode, na minha opinião, é tentar obter 
consenso em torno dos 375, que não bastam. Asse-
guramos este ano esse valor, é verdade, mas vamos, 
de forma responsável, transparente e comprometida, 
com responsabilidade fiscal e atendendo às metas de 
inflação, para não prejudicar a macroeconomia nem 
colocar o País em linha de vulnerabilidade nas suas 
finanças, encontrar os meios pelos quais possamos 
aumentar o salário mínimo dos previstos 375 reais 
para 400 reais. 

A Oposição responsável não irá agir de forma a 
afrontar os compromissos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Iremos dizer de onde sairão os recursos. E é im-
portante que o Governo, de antemão, se comprometa 
a acatar as sugestões que a Oposição irá apresentar. 
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Particularmente, já encaminhei à Assessoria Legis-
lativa um estudo para encontrar as fontes de receita 
para se aumentar o valor do salário mínimo de 375 
reais para 400 reais. Portanto, não podemos admitir 
sua redução para 367 reais, como acena o Governo. 
E um dos caminhos para esse aumento, talvez o mais 
objetivo, seja a redução do custeio. A máquina pública 
está inchada. Precisamos diminuir os gastos públicos. 
E dessa diminuição de gatos temos que reservar um 
valor que cubra o aumento do salário mínimo, que, re-
conhecemos, é a mola propulsora da nossa economia. 
E, corrigindo para cima seu valor, estaremos prestando 
uma contribuição pela melhoria da qualidade de vida 
dos menos favorecidos. Acima de tudo, aumentar o 
valor do salário mínimo significa um agradecimento 
direto do Presidente Lula à classe trabalhadora e aos 
menos favorecidos, que asseguraram sua vitória no 
segundo turno da eleição presidencial.

Durante o discurso do Sr. Claudio Cajado, 
a Sra. Vanessa Grazziotin, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Pastor Reinaldo, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) – Com a 
palavra a Sra. Deputada Vanessa Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB-AM. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, companheiros e companheiras, no próxi-
mo dia 25, sábado, vamos comemorar, no Brasil e no 
mundo, o Dia Internacional da Eliminação da Violência 
contra a Mulher.

 Aproximadamente 130 países, incluindo o Brasil, 
realizarão também a campanha denominada 16 Dias 
de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulhe-
res, geralmente iniciada em 25 de novembro, quan-
do se comemora o Dia Internacional da Eliminação 
da Violência contra a Mulher. Entretanto, em nosso 
País, essa campanha inclui o 20 de novembro, dia de 
luta contra a discriminação racial, denominado Dia da 
Consciência Negra.

Este ano temos um fator a mais no desenvolvi-
mento dessa campanha. Depois de muito tempo, de 
muita luta e negociações, conseguimos aprovar, na Câ-
mara dos Deputados e no Senado, a Lei nº 11.340, de 
2006, denominada Maria da Penha. A lei foi aprovada 
no mês de agosto deste ano e sancionada no mesmo 
mês pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Essa lei talvez seja um dos marcos mais impor-
tantes na luta da sociedade, sobretudo das mulheres, 
contra a violência, porque muda profundamente os 
parâmetros do Estado e da sociedade em relação 
aos atos de violência. Antes da Lei Maria da Penha, o 

agressor não era detido. Cumpria penas alternativas 
como forma de punição pelo ato de agressão come-
tido contra a mulher, muitas vezes uma menina, uma 
adolescente, uma criança. 

Hoje, de acordo com a nova legislação brasileira, 
a Lei Maria da Penha, o agressor vai para a cadeia. Ele 
não pode cumprir pena alternativa, como, por exemplo, 
doação de ranchos ou prestação de serviços. 

Não é só isso. A lei estabelece uma série de ques-
tões importantes, mas não determina, por exemplo, de 
forma clara, que devem ser estabelecidas nos Estados 
brasileiros as varas especializadas em violência contra 
a mulher em ambiente doméstico.

Sr. Presidente, é triste a estatística que temos 
no Brasil. A cada 15 minutos, uma mulher – e quantas 
mulheres não estão passando por isso? – sofre uma 
agressão. A cada 15 minutos, uma mulher é agredida, 
espancada. Se levarmos em consideração as amea-
ças, a cada 10 ou 12 segundos uma mulher é amea-
çada no Brasil.

Essas são as estatísticas oficiais, e nelas não 
estão inseridos os dados que não chegam ao conhe-
cimento da sociedade, porque a mulher não tem ain-
da coragem de denunciar, uma vez que em geral não 
recebe por parte do Estado a proteção devida.

Esta é uma campanha importante, na qual não 
devem estar envolvidas não apenas as mulheres bra-
sileiras ou as mulheres do mundo, mas todas as so-
ciedades.

O objetivo maior da campanha 16 Dias de Ativis-
mo pelo Fim da Violência contra as Mulheres é esta-
belecer um elo entre a luta pelos direitos humanos e a 
luta contra a violência sofrida pelas mulheres.

Vivemos numa sociedade que, por si só, é vio-
lenta, pelas diferenças sociais que encerra em si. Mas 
a mulher sofre uma violência a mais. Todos, homens, 
mulheres, estamos sujeitos à violência das ruas, mas 
a mulher é aquele ser mais frágil, que não tem segu-
rança, muitas vezes, dentro da sua própria casa.

Por que a lei, simbolicamente, recebeu o nome de 
Maria da Penha? Maria da Penha é uma profissional 
liberal da área de saúde que sofreu várias tentativas 
de assassinato por parte do seu marido, um profes-
sor universitário. Hoje, ela está tetraplégica, vítima de 
inúmeras violências. 

Essa tragédia mostra que as vítimas da violência 
não são apenas aquelas que vivem nas periferias. As 
profissionais liberais também sofrem agressões dentro 
de suas próprias casas. Maria da Penha foi violenta-
mente agredida, mas o seu marido e agressor, depois 
de 19 anos do ato cometido, cumpriu apenas 2 anos 
de prisão. Quase matou uma pessoa, deixou-a para-
plégica, e só recebeu uma pena de 2 anos. 
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Conclamamos todo o Parlamento brasileiro e toda 
a sociedade, mulheres e homens, para participarem, 
efetivamente, da campanha Os 16 Dias de Ativismo 
pelo Fim da Violência contra as Mulheres. 

Muito obrigada.
O SR. NAZARENO FONTELES (PT – PI. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, bom dia a todos que nos assistem tam-
bém pela TV Câmara. Irei comentar, nesta manhã, o 
sistema de saúde do Estado do Piauí. 

Tive a oportunidade de ser Secretário de Saúde 
do Piauí no primeiro ano de governo do companheiro 
Wellington Dias. Estruturamos o que deveria ser feito 
ao longo dos anos seguintes, não só na primeira mas 
também na segunda gestão, reeleito que foi. Planeja-
mos a regionalização do SUS e a atração de novos 
investimentos, num esforço muito grande dos técnicos 
da Secretaria, do setor organizado da sociedade ci-
vil, dos Conselhos Municipais, do Conselho Estadual, 
e com o forte e comprometido apoio do Governador 
Wellington Dias.

Ainda hoje 146 pequenos hospitais e unidades 
mistas de saúde, espalhados por centenas de muni-
cípios, vêm sendo reformados. Continuamos a imple-
mentar a estruturação da regionalização e a descen-
tralização do sistema, como prevêem a legislação e 
as normas do Ministério da Saúde. Muitos convênios 
foram firmados nessa estruturação. O Ministério da 
Saúde, com o apoio do Presidente Lula, foi muito so-
lidário com o Estado do Piauí e com o Governador 
Wellington Dias. Foi assim que nosso sistema de saú-
de pôde avançar.

Naquela ocasião havia uma carência muito gran-
de, entre outras, de ambulâncias. Em um Estado po-
bre como o nosso, os municípios, muito carentes, 
enfrentam todo tipo de dificuldades. Assim foi feita a 
estruturação. 

Foi realizado um convênio em 2005, e as am-
bulâncias foram adquiridas. Por ocasião das eleições, 
naquele furor da CPI das Sanguessugas, algumas de-
núncias vazias foram feitas tentando atingir a imagem 
do Governador Wellington Dias e da atual Secretária de 
Saúde, Sra. Tatiana Chaves – que me sucedeu e vem 
realizando um belíssimo trabalho naquele órgão. 

Receber ambulâncias prejudicou muita gente no 
nosso Estado, pelo fato exatamente de as denúncias 
terem provocado ações do Ministério Público, do TCU, 
da Justiça e de vários outros órgãos. 

Ontem, no Palácio de Karnak, pude verificar a 
satisfação do Governador ao entregar 49 ambulân-
cias para esses municípios, que tiveram de esperar o 
término do período eleitoral e a apuração das denún-
cias. Estive presente naquele ocasião, juntamente com 

S.Exa., o Governador Wellington Dias, com a Secretária 
Tatiana Chaves e com dezenas de Prefeitos, Deputados 
Estaduais e Vereadores.

Pude confirmar naquele ato algo muito importante: 
honestidade e decência na administração pública, mais 
cedo ou mais tarde, vencem a mentira. Quando agimos 
com a consciência tranqüila e de forma decente, as coisas 
acontecem. Mais ambulâncias serão entregues, porque 
o projeto envolve cerca de cinqüenta e poucas delas. 
Envolve também outros tipos de convênios que serão 
liberados oportunamente. 

Por isso, da tribuna, registro a importância da es-
truturação do sistema de saúde no Estado do Piauí e o 
esforço do Governo Estadual, com apoio do Governo Fe-
deral. Esse convênio com o Ministério da Saúde e com a 
sociedade civil organizada é para que o sistema sirva cada 
vez mais as pessoas que precisam de assistência. 

Sinto-me na responsabilidade de externar aqui o 
belo trabalho realizado no meu Estado, primeiro porque 
fui Secretário de Saúde, e, segundo, porque hoje exerço o 
mandato de Deputado do PT nesta Casa. Sou, portanto, 
aliado do Governador e do Presidente. Tenho procurado 
contribuir, mesmo não estando no Executivo, com aque-
la Secretaria, para que ela se estruture cada vez mais e 
trabalhe harmoniosamente tanto com as secretarias mu-
nicipais de saúde, como com os conselhos municipais e 
estaduais, aperfeiçoando todo o sistema e, conseqüen-
temente, melhorando a saúde e a vida das pessoas.

Foram distribuídas, vale lembrar, bombas costais 
para o controle da dengue. Temos trabalhado não só 
pela melhoria dos serviços hospitalares, na ação curati-
va, mas também na realização de auditorias, na preven-
ção. Quanto á capacitação de servidores, foi realizado 
um concurso público. Além disso, mais de mil servidores 
foram contratados. Cerca de 15 mil pessoas foram capa-
citadas e o sistema foi estruturado. Agora mesmo mais 
de 6 mil agentes comunitários de saúde vêm sendo ca-
pacitados pela Escola Técnica do SUS, outra conquista 
desta gestão. 

Vale destacar ainda, na área da hematologia, a 
reestruturação dos hemocentros, dos grandes hospitais 
de ensino na Capital e, por fim, das UTIs. 

Aproveito este momento para mostrar o êxito obti-
do pelo setor e a satisfação da população que reelegeu 
o Governador Wellington Dias no primeiro turno, com 
mais de 61% dos votos válidos, além de ter ajudado na 
eleição do Presidente Lula.

O SR. VITORASSI (PT-PR. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, funcionários 
desta Casa, uso a tribuna para fazer mais um registro 
sobre a situação na fronteira do Brasil com o Paraguai, 
em Foz do Iguaçu e Ciudad del Este. 
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Há poucos dias, Sr. Presidente, foi inaugurada 
uma estação aduaneira para fiscalização de merca-
dorias advindas do Paraguai; estação aduaneira essa 
que não deveria, conforme estabelece o Tratado do 
MERCOSUL, ter sido construída na cabeceira da ponte. 
Foz do Iguaçu é uma cidade de médio porte, com 300 
mil habitantes, enquanto Ciudad del Este ultrapassa 
hoje a casa dos 400 mil habitantes. A localização dessa 
estação aduaneira criou uma espécie de apartheid, 
na medida em que impõe na fronteira a fiscalização de 
100% das mercadorias. Com a ponte congestionada, o 
tráfego não flui, prejudicando turistas e moradores. 

Sr. Presidente, cada vez que me manifesto a esse 
respeito da tribuna desta Casa tem-se a impressão de 
que quero defender os contrabandistas. Não é verdade. 
A economia da fronteira foi criada sob os olhares de 
vários governantes. Existe desde que era Presidente 
da República José Sarney. Foi aceita como política 
compensatória, em virtude do fim da construção da 
Itaipu Binacional, que desempregou mais de 45 mil 
trabalhadores. Sem ter para onde ir, esses trabalha-
dores passaram a residir na cidade de Foz de Iguaçu 
e exercer ali alguma atividade. 

Foz do Iguaçu tem hoje o maior índice de traba-
lhadores informais do País, que ganham a vida fazendo 
a travessia de mercadorias. Mas o setor burocrático do 
Governo Federal resolveu impor-lhes a fiscalização de 
100% das mercadorias.

Sr. Presidente, nas fronteiras brasileiras, seja no 
Rio Grande do Sul, no Paraná ou em Mato Grosso, o 
trânsito de pequenas mercadorias sempre foi deixado 
de lado. Não sei por que agora a Receita Federal resol-
veu verificar se veículos brasileiros vêm do Paraguai 
com pneus novos. Se isso ocorre, são estaqueados e 
têm os pneus retirados e apreendidos.

Chegou-se ao ponto, Sr. Presidente, de nossos 
recicladores, que tanto bem fazem para a humanidade, 
serem impedidos de recolher latinhas de cerveja, refri-
gerante e uma série de outras coisas no Paraguai para 
serem reciclados neste País. Uma aberração enorme. 
A Receita Federal, na fronteira de Foz do Iguaçu, impôs 
ao nosso povo uma situação muito crítica.

Defendemos o combate ao contrabando, mas 
não da forma sistemática como faz a Receita Federal, 
sem considerar que por trás dessa atividade existem 
pessoas que necessitam ser assistidas. 

Precisamos criar uma política compensatória, 
realizar algumas obras estruturantes, industrializar a 
região, a fim de criar alternativa de emprego e renda 
para esse povo, em vez de agir de forma desalmada, 
como faz a Receita Federal. O combate sistemático se 
faz necessário para agradar a Associação Brasileira 
do Combate à Falsificação.

O Deputado Dilceu Sperafico, que também é des-
sa região, sabe que, em razão do combate ao contra-
bando na Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, essa 
atividade se direciona para Guaíra, Itaipulândia e Pedro 
Juan Caballero, que faz fronteira com o Mato Grosso 
do Sul. Os grandes contrabandistas estão conseguindo 
passar as mercadorias da mesma forma.

Nesse sentido, chamo a atenção das autoridades 
brasileiras para a necessidade de fazer um levantamen-
to na cidade de Foz do Iguaçu. O combate ao contra-
bando é necessário, mas há que se dar alternativas 
ao nosso povo, a fim de que ele tenha uma vida digna. 
Fazer isso é muito mais necessário do que realizar es-
sas operações nas nossas fronteiras.

Faço este pronunciamento, como outros, porque é 
preciso buscar soluções para o povo sofrido da fronteira, 
que muito contribuiu para o progresso da Nação, tendo 
sido responsável pela construção da maior hidrelétrica 
do Brasil, situada em Foz do Iguaçu, responsável por 
25% da energia elétrica consumida no País. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) – Agra-

deço ao Deputado Vitorassi, representante do Paraná, 
a manifestação sempre bem abalizada.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) – Concedo 
a palavra ao Deputado  Mauro Benevides, representante 
do Ceará, cujos serviços prestados ao Parlamento e 
ao País têm sido grandes. S.Exa. tem sido um mestre 
para os que chegam pela primeira vez a esta Casa, 
como foi para mim. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Muito grato a V.Exa, Sr. Presi-
dente, por essas referências encomiastas ao meu 
modesto desempenho parlamentar, às vésperas de, 
com a vontade de Deus, chegar ao décimo desses 
mandatos, no contexto de doze Legislaturas, já que 
dois mandatos, porque no Senado, configuravam oito 
anos, em vez de quatro, como cumprem os Deputados 
Federais integrantes desta Casa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, durante 
café da manhã, levado a efeito desde às 8h de hoje, na 
sede da Confederação Nacional da Indústria, de onde 
acabo de chegar, presente o dirigente máximo daquela 
prestigiosa entidade, Armando Monteiro Neto, e vários 
Governadores de Estado, a bancada nordestina discu-
tiu amplamente o ressurgimento da SUDENE, fixando 
estratégia que viabilizasse a aprovação, por este Ple-
nário, do projeto que tramita desde 2003, à espera da 
deliberação congressual, após indispensável encami-
nhamento nas duas Casas do nosso Parlamento.

Em várias ocasiões, neste mesmo plenário, apon-
tei a necessidade imperiosa de restaurar-se aquela 
autarquia, dentro de proposição da qual foi artífice 
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destacado o Relator, Deputado Zezéu Ribeiro, que 
tudo fez para que as inovações inseridas no respecti-
vo texto correspondessem às aspirações do chamado 
Polígono das Secas.

Recorde-se que, em 28 de julho de 2003, na 
Capital do meu Estado, o Ceará, após ouvir sugestão 
do saudoso economista Celso Furtado, o Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou o seu inabalável 
propósito de soerguer a SUDENE, fazendo-a funcio-
nar dentro de concepções modernizantes, capazes 
de influir, decisivamente, na correção das disparida-
des regionais.

Mencione-se, por outro lado, que a extinção 
ocorrera durante a gestão do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, quando ilicitudes foram praticadas 
ali e no âmbito da SUDAM, com repercussão negativa 
junto à opinião pública do País.

Agora, com precauções para blindar aquela ins-
tituição contra distorções ocorridas num passado re-
cente, a nova concepção reúne requisitos essenciais 
para incrementar a expansão de nossas atividades 
produtivas, sendo auspiciosas as perspectivas da nova 
entidade, imune a qualquer tipo de distorção, como 
anteriormente se registrara, gerando indignação en-
tre os investidores que asseguravam participação na 
política de incentivos fiscais.

Numa unanimidade consagradora, a bancada 
nordestina decidiu instar o Presidente Aldo Rebelo 
para que faça inserir a matéria na pauta da Ordem 
do Dia, agora que nos aprestamos para desobstruir 
os trabalhos, com a apreciação das 7 medidas pro-
visórias que reclamam nossa definição, sem mais 
adiamentos injustificáveis.

Para quem, como eu, chegou a compor o Con-
selho Deliberativo da antiga SUDENE, transformada 
em palco de debates memoráveis, a mobilização 
deve ser saudada com euforia e entusiasmo, a fim 
de que contagiemos todos os segmentos da comu-
nidade brasileira.

Se assim ocorrer, ainda este ano poderá verifi-
car-se a reinstalação da nova Superintendência, sob 
angulações estruturais mais ágeis e compatíveis com 
as nossas aspirações de crescimento econômico.

A bancada nordestina, com o apoio de todas as 
nossas unidades federadas, haverá de capitalizar vi-
tória significativa, em condições de impulsionar nosso 
progresso e bem-estar social. 

Foi esse o sentimento expressado por nosso 
colega Armando Monteiro Neto em discurso há pou-
co proferido na Confederação Nacional da Indústria 
sob aplausos gerais. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. DILCEU SPERAFICO (PP-PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente , Sras. e Srs. Deputados, 
como ensina a sabedoria popular, ”nada como um dia 
após o outro”. Após anos denunciando às paredes as 
dificuldades do agronegócio nacional, foi alentador ver 
o próprio Presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconhe-
cendo omissão no atendimento ao setor. 

Ele chegou a admitir que o Governo foi pego de 
calça-curta na crise do setor agrícola em solenidade 
de inauguração de rodovia no Mato Grosso, realizada 
no dia 21 de novembro de 2006. 

Mesmo destacando que secas consecutivas no 
Sul e a desvalorização do dólar tiveram participação 
importante na crise da agricultura, o Presidente nos 
deixou aliviados ao afirmar que hoje tem consciência 
da importância do agronegócio para o desenvolvimen-
to do País. 

Foi mais longe, ao destacar a necessidade de 
garantir política de seguro agrícola para que o produtor 
não sofra demais com eventuais perdas por problemas 
climáticos ou oscilações de mercado. 

Para nossa satisfação, o Presidente Lula ressaltou 
que é preciso aproveitar o momento em que a agricultu-
ra mostra sinais de recuperação para estabelecimento 
de políticas de apoio e incentivo ao setor. 

O objetivo é evitar a repetição das dificuldades 
dos últimos anos, quando muitos produtores deixaram 
de cultivar suas lavouras e indústrias de máquinas e 
implementos agrícolas demitiram funcionários, devido 
à queda nas vendas. 

Confirmou S.Exa., portanto, o que viemos aler-
tando há muito tempo. Ao final de seu pronunciamento, 
o Presidente ainda ressaltou haver aprendido a lição 
com a última crise do agronegócio brasileiro, prome-
tendo, inclusive, investir mais na construção, conser-
vação e melhoria das rodovias federais, visando ao 
escoamento das safras.

As manifestações presidenciais nos animam por-
que demonstram uma nova visão do Governo para com 
os problemas do homem do campo. O Presidente Lula 
contestou a versão de que não gostava da agricultura e 
do agricultor, o que nos estimula a retomar com ainda 
maior veemência e determinação a luta em defesa dos 
interesses e anseios do agronegócio brasileiro.

Se a maior autoridade do País admite desconhe-
cimento da verdadeira extensão da crise da agricultura, 
proclama sua importância para o desenvolvimento do 
País e promete novas ações de apoio ao homem do 
campo, inclusive na implantação de verdadeiro seguro 
de renda do agricultor, para que as atuais dificuldades 
não se repitam no futuro próximo, queremos acreditar 
que passaremos a ser ouvidos com mais atenção. 
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O Presidente, por sinal, foi oportuno ao acenar com 
maiores investimentos em outro gargalo do agronegócio 
brasileiro, como é o caso do transporte da produção até 
as indústrias de transformação, centros consumidores 
e portos de exportação. 

Nós, produtores, já estamos cansados de pagar o 
custo do trânsito de caminhões por rodovias esburaca-
das ou pedagiadas, enquanto concorrentes escoam as 
safras através de ferrovias ou hidrovias. O Presidente, 
pelo que sabemos, não falou em reduzir juros e tributos, 
mas essa é uma outra história. Se S.Exa. reconhece a 
importância da agricultura para o País e a necessida-
de e oportunidade de maior apoio governamental ao 
agricultor, certamente estará mais sensível aos nossos 
apelos e argumentos sobre outros fatores limitantes do 
crescimento do setor. 

Esses entraves, mais ainda do que o agricultor, 
prejudicam o País, atingindo igualmente trabalhadores 
urbanos e consumidores de todas as classes sociais. 

Com crescimento da economia, aumento da po-
pulação, geração de emprego e melhor distribuição de 
renda, como promete o Presidente, o Brasil vai precisar 
cada vez mais de melhores alimentos, e isso depende 
do produtor rural.

Muito obrigado.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos 
últimos dias muito se falou a respeito de uma polêmi-
ca dentro do Governo entre os que querem uma nova 
política econômica, os chamados desenvolvimentistas, 
que anseiam por distribuição de renda, crescimento eco-
nômico acelerado e redução da taxa de juros, e os que 
querem manter a atual política econômica, os chamados 
monetaristas, mais ligados ao capital financeiro. Entre 
os primeiros estão o Ministro Tarso Genro, o Ministro 
Guido Mantega e a Ministra Dilma Rousseff; entre os 
segundos estão o guru, ou ex-guru, Antonio Palocci e 
Henrique Meirelles, Presidente do Banco Central.

Portanto, Sr. Presidente, não temos nenhuma ilusão 
quanto ao segundo Governo Lula, e citamos alguns fatos 
que comprovam a tese de que o empuxo de mudança 
deste Governo é muito menor do que em 2002.

Seria preciso uma decisão política muito forte para 
promover o rompimento com o capital que controla o 
País: de um lado, o capital financeiro; de outro, o capi-
tal do latifúndio.

Exemplifiquemos. Como é possível pensar em 
um Governo mais progressista se o Presidente Lula 
recebeu o apoio formal do Governador de Mato Gros-
so, Blairo Maggi, que, na condição de maior produtor 
de soja do País, transformou seu Estado num imenso 
campo de soja?

Pergunto a todos os que lutam pela reforma agrá-
ria, inclusive aos membros do MST, se Blairo Maggi 
é um amigo da reforma agrária. Mais ainda: pergunto 
se ele é um amigo do meio ambiente no Brasil. Ele é 
um amigo do agronegócio, grandes negócios, mono-
pólios.

Um segundo exemplo. Ontem estávamos discutin-
do nesta Casa o aumento, baseado no salário mínimo, 
para os aposentados e os trabalhadores vinculados 
ao INSS. Sabemos que há uma permanente corrosão 
do valor de compra de quem se aposenta pelo INSS. 
Paga-se sobre o máximo e, depois de alguns anos, 
ganha-se 1 ou 2 salários mínimos. É só uma questão 
de justiça conceder aumento real com base no salário 
mínimo para todos. Trata-se de distribuição de renda, o 
que é compatível com a lógica de desenvolver o País 
e dinamizar o mercado de trabalho.

Mas o Governo anuncia que vai dar um aumen-
to para o salário mínimo menor do que o previsto no 
orçamento, que já era uma mixaria, 375 reais. Pode 
até ser uma mentirinha para mostrar que não haverá 
qualquer aumento real, pois de 350 para 375 já não 
se verifica qualquer aumento.

Indago: esse é o Governo que quer distribuir ren-
da? Esse é o Governo que quer rigorosamente dar um 
novo tom para a política econômica?

E somos testemunhas de que todo dia a mídia 
pauta o debate sobre a reforma da Previdência. Dia 
após dia manchetes de jornal trazem notícias sobre a 
reforma da Previdência, a necessidade de se cortar 
custos e aumentar a idade mínima para aposentadoria, 
apenando os aposentados, enfim, afirmando que as 
pessoas precisam pagar mais, etc. Ora, esse grande 
déficit da Previdência Social é, isto sim, uma grande 
mentira, martelada pela mídia. A Previdência Social 
está inserida na Seguridade Social, e a Seguridade 
é superavitária.

Um cidadão de Minas Gerais que assessora os 
tucanos, chamado Vicente Falconi, diz ter uma fórmula 
mágica para economizar 50 bilhões de reais. Segun-
do o Ministro Guido Mantega, isso seria a descoberta 
da América. Pois bem, o Painel da Folha de S. Paulo 
informa hoje que Lula chamará esse cidadão a mos-
trar como se cortam tantos custos da Previdência. E 
a manchete de O Estado de S. Paulo já desvenda 
o mistério: será preciso haver aumento de tempo de 
contribuição e de permanência na ativa.

Mas a surpresa do dia é esta: depois de ter de-
clarado durante toda a campanha que seu segundo 
mandato seria o mandato do desenvolvimento e que o 
crescimento do País ficaria em pelo menos 5% ao ano, 
ontem, em comício em Mato Grosso, o Presidente Lula 
disse que não sabe como destravar a economia. 
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A lógica é a mesma: para manter a inflação baixa, 
juros altos e ajuste fiscal; e os desenvolvimentistas di-
zem que é preciso manter o ajuste fiscal e, ao mesmo 
tempo, distribuir renda. Não sei como. Essa sim é uma 
fórmula mágica. Querem economizar 180 bilhões para 
pagar juros e ainda distribuir renda. Ora, distribuirão 
as migalhas do Bolsa-Família, e olhe lá. 

É verdade que dá para ganhar a eleição, mas não 
é verdade que dê para mudar o Brasil, não é verdade 
que dê para oferecer dignidade ao povo brasileiro, não 
é verdade que dê para gerar emprego e distribuir renda. 
O Brasil tem potencial, Sr. Presidente, e tem tamanho 
para crescer entre 7% e 10% ao ano.

Enquanto ficamos nesse debate sem-vergonha, o 
grande debate sendo travado entre os monetaristas e 
os desenvolvimentistas, desde o Governo de Fernando 
Henrique Cardoso, quem manda no Brasil é o capital 
financeiro, o mesmo capital que financia a mídia e que 
credencia os economistas, os homens do mercado, 
a fazer todos os dias o mesmo discurso nos grandes 
meios de comunicação: o Brasil precisa cortar gastos, 
fazer o ajuste fiscal e oferecer mais lucro aos bancos 
– tarefa fácil, com essa monumental taxa de juros.

Conclusão: Henrique Meirelles permanece na 
direção do Banco Central. Não serão os petistas que 
pressionarão o Governo a mudar essa política econô-
mica. Os petistas, até mesmo os de esquerda, reuni-
ram-se com Lula no Palácio do Planalto. Quem deu a 
entrevista final foi o dirigente nacional Marco Aurélio 
Garcia: “Não há nenhum problema com o PT; a política 
continua a mesma.”

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO TEIXEIRA (PSDB – CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho registrar a 
realização de uma reunião por demais importante em 
andamento neste instante na sede da Confederação 
Nacional da Indústria, com a participação da bancada 
do Nordeste, de vários Governadores e do Presidente 
da CNI, nosso colega Deputado Armando Monteiro. O 
Deputado Zezéu Ribeiro foi muito feliz na sua expla-
nação sobre a recriação da SUDENE, fundamental 
para os Estados do Nordeste e para o desenvolvi-
mento do País.

Muito obrigado. 
O SR. LUIZ ALBERTO (PT – BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente Deputado Pastor Reinal-
do, Sras. e Srs. Deputados, quero comentar hoje os 
últimos ataques do PFL à Petrobras. Vale lembrar que, 
em 2003, quando Lula assumiu seu primeiro mandato, 
a direção da PETROBRAS, composta pelo novo presi-
dente, já tinha sido alvo de violentos ataques, dispara-
dos pelas mesmas pessoas que continuam tentando 
desmoralizá-la. 

Agora acusam o Governo em 2 frentes. Na pri-
meira, alegam que a Petrobras beneficia ONGs vincu-
ladas ao PT e ao PCdoB e que estaria celebrando com 
essas organizações contratos absurdos, com transfe-
rência ilícita de recursos. Ora, todos os convênios fir-
mados pela Petrobras com ONGs e fundações estão 
divulgados no site da empresa. Trata-se de informação 
pública. Mas essas acusações, que até já foram publi-
cadas nos jornais, não mencionam convênios firmados, 
por exemplo, com a Fundação Roberto Marinho, que 
somam 19 milhões 276 mil 494 reais. Estão todos no 
site da empresa. Um dos objetos dessa parceria é o 
importante projeto A Cor da Cultura. 

Em seu discurso de ontem, no Senado, o Senador 
Antonio Carlos Magalhães tentava acusar a Petrobras 
de não respeitar a moralidade pública. O Senador se 
confunde, porque para celebrar convênios não é neces-
sário fazer licitação, como no caso de contratos. Só o 
convênio para o projeto A Cor da Cultura, firmado com 
a Fundação Roberto Marinho para os anos de 2004 a 
2006, é de mais de 5 milhões de reais.

A outra frente de ataque está atingindo os con-
tratos da Petrobras na Bolívia. 

Sr. Presidente, aprovamos em comum acordo, nas 
Comissões de Minas e Energia e de Desenvolvimento 
Econômico desta Casa, um requerimento de autoria 
de 2 Deputados para que seja ouvido o Presidente da 
Petrobras, José Sérgio Gabrielli, sobre o andamento 
desses contratos. Já se acusa de antemão a Petrobras 
e o Governo brasileiro de estarem promovendo uma 
ação contrária aos interesses nacionais. 

Segundo a imprensa, o Deputado Raul Jung-
mann teve acesso a uma minuta de contrato firmado 
com a Bolívia. Ora, a minuta é um modelo de contrato 
e foi apresentada pelo Governo da Bolívia. Durante as 
negociações, a Petrobras modificou essa minuta, que 
é agora uma real proposta de contrato e está sendo 
avaliada pelo Congresso Nacional da Bolívia. Vejam 
que ainda não há a chancela dos Parlamentares boli-
vianos, portanto a proposta não pode ser considerada 
um contrato válido.

Sr. Presidente, é comum nessas negociações 
adotar-se uma cláusula de confidencialidade segun-
do a qual as partes se comprometem a manter sigilo 
sobre aquilo que está sendo contratado. É claro que a 
Câmara dos Deputados tem todo o direito de ter aces-
so a essas informações. 

No dia 6 de dezembro, o Presidente da Petro-
bras informará a esta Casa, em audiência pública das 
Comissões de Minas e Energia e de Desenvolvimento 
Econômico – vou convidar o Deputado Raul Jungmann 
a estar presente —, todos os passos dessas negocia-
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ções. Tenho certeza absoluta de que a PETROBRAS 
está resguardando os interesses do País.

Faço este registro para que a população brasileira 
tome conhecimento do que realmente está acontecen-
do. A população sabe muito bem que estes ataques 
estão vindo das mesmas pessoas que em 2002 não 
aceitaram a derrota imposta pelo PT com a eleição de 
Lula e ainda não engoliram a reeleição do Presidente 
da República.

Sr. Presidente, a sociedade, inclusive, não co-
nhecia na Petrobras a Gerência de Comunicação Ins-
titucional, que é de onde partem todos os processos 
de políticas sociais que a Petrobras desenvolve nas 
comunidades de catadores de lixo, de lata, de maris-
queiros, de pescadores artesanais.

Quando eles dirigiam a empresa, a sociedade 
não conhecia essa gerência. Era uma atitude articu-
lada entre eles, entre os amigos, e ninguém questio-
nava. Durante anos a BR Distribuidora patrocinou o 
Flamengo, e não havia licitação alguma – e olha que 
eu gosto muito do Flamengo. E não só o Flamengo, 
também a Fórmula 1. 

Nunca houve tanta transparência como hoje na 
Petrobras. Quem quiser verificar, acesse o site da 
empresa.

Sr. Presidente, isso deixa preocupado em par-
ticular o PFL da Bahia, que foi varrido do mapa com 
a eleição do Governador Jaques Wagner no primeiro 
turno.

O   SR. REINALDO BETÃO (PL – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ocupo esta tribuna, em primeiro lugar, para solidarizar-
me com o Deputado Luiz Alberto pelo pronunciamento 
sobre aplicação de recursos, pela Petrobras, em orga-
nizações não governamentais.

No Rio de Janeiro existem várias organizações 
não governamentais com projetos sociais em São Gon-
çalo e Tinguá. O Deputado também falou em Fórmula 
1, o que me faz lembrar que a BR Distribuidora conse-
guiu desenvolver o melhor combustível do mundo, que 
é a gasolina podium. Inicialmente houve críticas, mas 
para se desenvolver um combustível é preciso que ele 
seja aplicado primeiro no automobilismo.

Mencionou ainda o Deputado que a Petrobras 
também patrocinou o Flamengo. Apesar de ser um 
bom botafoguense, reconheço que a Petrobras tem 
um trabalho de cunho social muito grande. Enfim, só 
se atira pedra em árvores que dão bons frutos, haja 
vista as acusações que estão sendo feitas contra essa 
empresa, que é orgulho para todos.

Temos ciência, nós, Parlamentares, de que mui-
tas crianças e jovens que moravam nas ruas, especial-
mente as que vivem ao fundo da Baía de Guanabara, 

na região de Magé, cidade com mais de 400 anos, 
são ajudadas por esse projeto que a PETROBRAS 
vem desenvolvendo na região com a reciclagem. Por 
meio do trabalho dessas ONGs as pessoas adquirem 
cidadania e desenvolvem seus papéis na sociedade, 
elas que antes não tinham como se sustentar.

O patrocínio da Petrobras àquelas ONGs é mui-
to importante. A Oposição tem denunciado fatos até 
infundados, mas sabemos da importância da Petro-
bras. Parabenizo o Presidente José Sérgio Gabrielli, 
que está à frente dessa empresa, que é orgulho para 
todos nós.

Sr. Presidente, há um ano, exatamente no mês 
de novembro, o Município de Petrópolis viveu um 
pesadelo na área da saúde, que mobilizou toda a 
região serrana, estendendo-se a outros municípios 
fluminenses. Refiro-me ao carrapato-estrela, causa-
dor da febre maculosa.

Equipes de Saúde Coletiva da Prefeitura de 
Duque de Caxias formaram uma espécie de cinturão 
sanitário para evitar que carrapatos infectados che-
gassem ao município, aplicando inseticidas em casas 
onde havia denúncias de focos, principalmente em 
Xerém, zona rural do município e que faz fronteira 
com Petrópolis, através da Serra da Estrela, distante 
40 quilômetros do distrito petropolitano de Itaipava, 
foco da infestação.

Só para se ter uma idéia, o Secretário de Saúde 
de Caxias, Oscar Berro, colocou cerca de 200 agentes 
nas ruas combatendo o parasita, e as amostras foram 
enviadas ao Instituto Oswaldo Cruz para análise. 

Graças à atuação brilhante das Prefeituras de 
Petrópolis e Duque de Caxias, a Baixada Fluminense 
não sofreu danos mais graves e foi protegida de um 
surto da doença.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também 
quero registrar que anteontem, dia 20, foi comemorado 
o Dia da Consciência Negra. É importante destacar os 
fatos históricos ligados a esse acontecimento. A data 
não foi escolhida ao acaso. Foi, sim, uma homenagem 
a Zumbi, líder máximo do Quilombo dos Palmares e 
símbolo da resistência negra, assassinado em 20 de 
novembro de 1695.

O Quilombo dos Palmares foi fundado no ano 
de 1597 por cerca de 40 escravos foragidos de um 
engenho situado em terras pernambucanas. Em pou-
co tempo, a organização dos fundadores fez com 
que o quilombo se tornasse uma verdadeira cidade. 
Os negros que escapavam da lida e dos ferros não 
pensavam duas vezes: o destino era o tal quilombo 
cheio de palmeiras. E um negro muito ousado, cha-
mado Ganga Zumba, foi o primeiro rei do Quilombo 
dos Palmares.
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Comemorar o Dia Nacional da Consciência Ne-
gra, Sr. Presidente, é uma boa oportunidade para se 
reforçar o ideal de eqüidade, justiça e valorização entre 
os povos. Não resta dúvidas que estamos muito lon-
ge desse ideal, pois o preconceito e o racismo ainda 
pairam nas sociedades contemporâneas. Não raras 
vezes vemos negros sendo discriminados e humilha-
dos em público.

Precisamos realmente nos conscientizar de que 
somos todos iguais diante de Deus e dos homens.

Sr. Presidente, aproveito ainda para informar 
que, no próximo dia 25 de novembro, o Município de 
Guapimirim completará 16 anos de independência po-
lítico-financeira do município de Magé, em plebiscito 
realizado no dia 25 de novembro de 1990. Já estão 
programadas diversas atividades para comemorar essa 
importante conquista e tenho notícias de que a popu-
lação de Guapimirim participará em massa.

Sou da região da Baixada Fluminense e sei o 
quanto Guapimirim progrediu ao longo desses anos. 
Basta andar pelas ruas do município para ver a diferen-
ça. Hoje, as pessoas têm prazer de dizer que moram 
lá, pois as praças estão mais limpas, a educação e a 
saúde públicas são de excelência, o que demonstra o 
empenho e a competência do Prefeito Nelson Costa 
Melo, mais conhecido por Nelson do Posto.

A cidade encontra-se localizada num vale formado 
pela base do Dedo de Deus, na Serra dos Órgãos, e faz 
limite com os Municípios de Teresópolis e Petrópolis, 
ao norte; Itaboraí e fundos da Baía de Guanabara, ao 
sul; Cachoeiras de Macacu, a leste; e Magé, a oeste. E 
como as paisagens são belíssimas, o turismo tem sido 
grande gerador de emprego e renda para muita gente, 
tanto de dentro quanto de fora do município.

Portanto, parabenizo o povo de Guapimirim, na 
pessoa de seu Prefeito, Nelson do Posto, pela dedi-
cação que vem demonstrando àquele maravilhoso 
município. Lá o turista e o visitante encontrarão har-
monia e paz, além de um povo extremamente hospi-
taleiro e gentil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, finalizan-
do, quero informar que estive, domingo, no Autódromo 
Nelson Piquet, em Jacarepaguá, para assistir à prova de 
Stock Car. É lamentável vermos um autódromo interna-
cional, mais conhecido como Autódromo de Jacarepa-
guá, com um belo traçado, com sua pista encurtada de 
4 mil e 900 metros para 3 mil e 300. Fui piloto, ganhei 
11 títulos e sei da importância do automobilismo para 
o País e para gerarmos talentos internacionais.

Já destruíram o kartódromo para fazer o autó-
dromo oval, da Fórmula Indi, depois, infelizmente, o 
nosso Prefeito César Maia, que parece não ser muito 
fã de automobilismo, fez investimentos da ordem de 

11 milhões num velódromo, pista para ciclismo que vai 
ser usada uma vez, caso daqui a 4 anos não haja outra 
competição internacional.

Não tenho nada contra ciclistas – andava 32 quilô-
metros de bicicleta por dia para trabalhar –, mas investir 
um montante desse num velódromo e destruir um autó-
dromo e um kartódromo, de onde sairiam pilotos e novos 
talentos para o automobilismo nacional e mundial, não 
está de acordo com a prática esportiva.

Sabemos que na Barra da Tijuca há vários imóveis 
e terrenos desocupados que poderiam servir para a cons-
trução do parque aquático e do velódromo, mas o Prefeito 
achou por bem destruir um para fazer outro. É lamentável. 
Todos os pilotos criticaram porque é um setor que gera 
muito emprego e turismo para o Rio de Janeiro.

Queremos, sim, que os Jogos Pan-americanos tra-
gam o melhor para o Rio de Janeiro, mas infelizmente o 
local escolhido para se construir o parque aquático e o 
velódromo poderia ser outro.

O SR. IVAN RANZOLIN (PFL – SC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na 
sessão de ontem, no final da tarde, esta Casa cometeu 
mais uma injustiça com um segmento da população bra-
sileira. Com diferença de 30 votos, foi derrotada emenda 
aglutinativa de nossa autoria, assinada pelo Líder do PFL e 
que se refere aos aposentados. Cometemos uma injustiça 
sob o argumento de que a Previdência não tem suporte 
para dar sustentação aos aposentados deste País.

Vários estudos foram trazidos à Casa. Constam dos 
autos a proposta, votada na Câmara dos Deputados, que 
comprova que há superávit, sim, para dar sustentação 
à Previdência, de acordo com as leis que criaram o PIS, 
o PASEP e outras receitas para o País,. Todos esses 
recursos estão sendo desviados, a exemplo da CPMF, 
o que já foi muito debatido nesta Casa. Porém, ontem a 
base do Governo cantou vitória por ter impedido que os 
aposentados recebam, de acordo com a lei e a Consti-
tuição, aquilo que lhes é devido.

Por isso manifesto tristeza de ver que nesta Casa 
não se faz justiça como a que foi feita na votação da 
Emenda nº 12, de nossa autoria, à Medida Provisória nº 
288, aprovada por unanimidade no Senado. 

Por que a Casa deu esmagadora vitória a essa 
proposta há poucos meses? Por que o Senado aprovou 
a medida provisória que concedia 5,01% de aumento 
aos aposentados por unanimidade, o Presidente vetou 
e agora não foi mantida a coerência? Atrevo-me a dar 
uma resposta: porque aquela proposta foi votada antes 
da eleição e esta foi votada depois. Assim, os Parlamen-
tares que votaram a favor daquela e contra esta apenas o 
fizeram com medo de os aposentados não sufragarem 
seus nomes nos respectivos Estados.
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Essa a minha profunda tristeza, por ver que 
está faltando personalidade no Parlamento. O Par-
lamento não tem personalidade, vota de acordo com 
o tempo, com a conveniência e, quando se iniciar 
o novo mandato do Presidente Lula, ninguém vai 
querer ficar contra, pois sempre pode restar a bei-
rada de algo. 

Na realidade, o Congresso Nacional, quando 
recebe nota zero do povo, tem de ver que está er-
rando. Nós, Parlamentares, estamos errando. Não 
estamos votando de acordo com a Constituição, no 
entanto, juramos nesta Casa cumpri-la. Assim tam-
bém o Presidente do Senado, Renan Calheiros, ju-
rou cumprir a Constituição, e, de acordo com o art. 
63, § 4º, da Constituição, S.Exa. tinha o prazo de 
30 dias para colocar em votação o veto do Sr. Pre-
sidente da República, mas não o fez, ou seja, não 
cumpre a Constituição.

Por isso estamos vivendo no Brasil esse irres-
ponsável apagão, que expõe todos os que viajam de 
avião a iminente perigo. Não pensem que estamos 
voando com segurança. Esse apagão foi anuncia-
do em 2001, 2003. Quando foi criada a ANAC, isso 
foi denunciado. O Ministro que hoje é responsável 
pela Aeronáutica disse que não podíamos misturar 
civis e militares no controle de vôo, porque haveria 
2 chefes e seria como se tivéssemos 2 Presidentes 
da República. São 2 categorias, a civil, comandada 
pelo sindicato, e a militar, comandada pelos supe-
riores hierárquicos.

Sr. Presidente, daqui a pouco acontecerá apa-
gão na área de energia elétrica. Se o Brasil crescer 
5%, em 2008 haverá apagão, porque no País não 
se planeja para nada, não existe plano nacional 
para organizá-lo. Tudo é assim. O Presidente da 
República vai dizer, como disse em Mato Grosso: 
“Fomos apanhados de calça curta”. Agora não faz 
muita diferença, porque é até melhor andar de calça 
curta no verão. Mas é impressionante, depois de 4 
anos, sermos apanhados de calças curtas. Quanto 
à produção de energia, ocorrerá o mesmo que ocor-
reu na aviação. Haverá apagão, pois, repito, não há 
planejamento. 

Meu pronunciamento de hoje deve-se à tristeza 
de vermos a mudança de comportamento na Casa 
depois das eleições, deixando de lado os pobres 
aposentados deste País, que contribuíram legal-
mente, mas não recebem o retorno legal por culpa 
desta Casa.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ocupei esta tribuna, no começo deste mês, para 
clamar ao Poder Judiciário que faça justiça e res-

tabeleça o Estado Democrático de Direito, no que se 
refere ao caso da condenação criminal e cassação do 
Vereador Anchieta Lima, ex-integrante do PPS, atual 
Mobilização Democrática, de Santa Luzia, na Paraíba. 
Esse caso é prova de que ainda existem rincões de 
coronelismo no cenário político brasileiro. Infelizmente, 
é o que ocorre na minha querida Paraíba, na cidade 
de Santa Luzia. 

Efraim Morais e sua família dominam os poderes 
locais há muitos anos e se portam como novos coronéis 
do sertão, na medida em que fazem política despeitando 
as garantias do Estado Democrático de Direito. Fizeram 
com que fosse cassado um Vereador que, no exercício 
de sua atividade parlamentar, questionou as autoridades 
locais a respeito de fatos ocorridos na região.

A ilegalidade a que foi submetido o Vereador An-
chieta Lima lembra os mecanismos de repressão polí-
tica nos tempos da ditadura militar. 

Ora, o Vereador participou de um programa da 
rádio da cidade, Rádio Vale FM, como Parlamentar, no 
dia 26 de maio de 2006, e fez perguntas à Sra. Dilma 
Morais, irmã do Senador Efraim Morais. Pois tal atitu-
de, o mais legítimo exercício da atividade parlamentar, 
resultou nas céleres e seguintes conseqüências:

a) Queixa crime intentada por Dilma Mo-
rais por calúnia e difamação, em 21 de junho de 
2005, e a condenação do Vereador a 8 meses 
de detenção, trocada por multa. Tudo em pouco 
mais de 1 ano de tramitação do processo em 
todas as instâncias paraibanas; 

b) Em 11 de outubro de 2006, o Verea-
dor foi cassado pela Câmara de Vereadores de 
Santa Luzia, Paraíba, em face do julgamento 
do processo.

Tais fatos rasgaram a Constituição. Afrontam o 
art. 29, inciso VIII, da Lei Maior, que garante aos Vere-
adores imunidade parlamentar, excluindo a incidência 
da norma penal nos casos de manifestação de opinião, 
palavras e votos no exercício parlamentar.

Dentro da circunscrição do município, o Vereador 
não comete crime de opinião. E, é claro, se não o co-
mete, não pode ser processado por ações desse tipo 
nem tampouco cassado. Essa é a garantia democráti-
ca que se dá ao livre exercício do munus fiscalizatório 
que devem ter os parlamentos. 

Na ocasião passada, clamava eu ao Superior Tribu-
nal de Justiça que, exercendo suas virtudes constitucio-
nais, punisse os chamados coronéis que desrespeitam 
a lei e, assim, desse provimento ao Habeas Corpus nº 
67.975, em favor de José Anchieta de Lima. Clamava 
especialmente ao Exmo. Ministro Paulo Gallotti, Rela-
tor para o caso.
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O desfecho do caso no STJ muito alegra aos que 
confiam nas instituições republicanas deste País, pois 
a liminar foi concedida para suspender a ilegal execu-
ção da pena naquele processo e, como conseqüência 
imediata, também anular a cassação do parlamentar-
mirim, restituindo-lhe as garantias constitucionais para 
o exercício da atividade parlamentar, enfim, devolven-
do-lhe o mandato de Vereador. Contudo, os desdobra-
mentos em Santa Luzia são assombrosos e, mais uma 
vez, demonstram que o poder da oligarquia dos Morais 
naquela cidade está irradiado até no Judiciário local, 
pois o Juiz da Comarca de Santa Luzia, Dr. Fernando 
Brasilino Leite, negou-se a oficiar à Câmara de Vere-
adores, informando que a pena estava suspensa em 
face do habeas corpus; portanto, a Mesa Diretora da 
Câmara deveria rever seu ato.

É um absurdo um juiz de uma comarca se negar 
a cumprir determinação da maior corte de lei federal 
deste País, o STJ. Esse fato causou-me tanta indig-
nação, que faço questão de provocar esta Casa, para 
que ela também se demonstre indignada.

Sr. Presidente, diante do narrado, solicito que a 
Mesa desta Casa envie ofício ao Gabinete do Ministro 
Paulo Gallotti, comunicando-lhe este discurso, e que 
também oficie à Corregedoria do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, a fim de que inicie procedimento de cor-
reição contra o Juiz da Comarca de Santa Luzia, com 
a devida apuração do caso. 

Por fim, presto uma informação adicional. Em 
Santa Luzia, o Senador Efraim Morais é dono de uma 
rádio FM comercial e controla indiretamente uma rá-
dio comunitária. 

Acerca das rádios comerciais, o site do 
Observatório da Imprensa publicou a lista dos 
Parlamentares que possuem concessão de 
rádio. 

Este é um bom momento para se debater o as-
sunto. Por que será que Deputado, Senador e grupos 
de comunicação privados podem explorar concessões 
de rádio e TV, enquanto sindicatos e setores comunitá-
rios não podem? São raras as concessões para esses 
setores. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC tem um 
pedido de concessão de TV mofando nas gavetas do 
Ministério das Comunicações. Que tal horizontalizar-
mos as concessões, outorgando concessões de rádio 
e TV também aos trabalhadores e às organizações 
comunitárias? 

Vamos ao debate sem medo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
participei, há pouco, de uma audiência na Comissão 

da Educação e Cultura, que contou com a presença 
do Ministro da Educação, Fernando Haddad, a fim de 
debatermos as emendas orçamentárias para várias 
áreas. Uma das reivindicações é conseguirmos destra-
var a pauta e ultimarmos a votação do FUNDEB, tão 
importante para a educação brasileira, ainda hoje.

Esperamos que todas as bancadas ajudem a 
desobstruir a pauta para a votação, em primeiro tur-
no, da emenda do FUNDEB e que votem “sim”, em 
prol da educação brasileira.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, durante a campanha 
eleitoral, grande parte da Oposição criticou muito o 
Bolsa-Família do Governo Lula, sob a alegação de 
tratar-se de programa assistencialista, que viciava 
as pessoas, levando-as à não procurarem emprego. 
Porém, bastou terminarem as eleições para que um 
Senador propusesse aquilo que, se concretizado, irá 
efetivamente descaracterizar o Bolsa-Família, qual 
seja, criar um décimo terceiro para o programa. 

É preciso deixar claro que programa assisten-
cial não é salário; que programa assistencial não têm 
a característica de emprego. Então, é difícil para o 
eleitor brasileiro, para aqueles que acompanharam 
as últimas eleições, ver nesse gesto a seriedade de 
alguém que deseja aprimorar o programa. 

Recentemente, a própria CNBB criticava o Bol-
sa-Família. Ao caracterizar o décimo terceiro como 
prêmio natalino, será mais difícil ainda manter a sua 
característica de programa por tempo determinado 
– um programa que visa dar condições mínimas a al-
guém que esteja numa situação de extrema pobreza; 
um programa que não é constituído como salário. Da-
qui a pouco, vão querer instituir férias, 40% de multa 
para aquele que estiver saindo do programa... 

Ou seja, trata-se de uma brincadeira, uma de-
magogia barata, que fere a própria imagem do Legis-
lativo. A sociedade que acompanhou os debates no 
período eleitoral, que acompanhou a reflexão acerca 
do Programa Bolsa-Família, só pode pensar que isso 
se constitui numa brincadeira de Parlamentares. Um 
Parlamento que tem tanta coisa séria para ser feita, 
tantos debates construtivos para serem estabelecidos, 
fica nessa demagogia inaceitável e barata.

Fala-se ainda na criação de uma CPI para de-
bater o financiamento das ONGs. Assim como qual-
quer outra instituição, entre as ONGs há aquelas sé-
rias e não-sérias, mas muitas realizam um trabalho 
relevante, sério, e temos que tomar cuidado, senão 
podemos caminhar na linha de criminalizar todas as 
organizações dessa natureza que atuam no Brasil. 
Isso não é correto.



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 51321 

Se é que pretendem apurar e investigar, há que se 
tornar mais abrangente esse leque. Não basta fiscalizar 
meia dúzia de ONGs nos últimos 2 ou 3 anos. Vamos 
trabalhar com um patamar de 10, 12, 15 anos e verifi-
car, ao longo desse tempo, quais ONGs realizaram um 
trabalho sério ou não; quais ONGs fizeram convênios e 
receberam recursos públicos ou não. E o debate acerca 
de ONGs não pode ter um clima pré-eleitoral. 

As eleições do Brasil terminaram; o Presidente 
Lula foi eleito; o novo Parlamento foi eleito. Nós todos, 
ao irmos para as praças públicas, nas propagandas 
eleitorais, tínhamos o discurso que era preciso traba-
lhar pelo Brasil, levar o País a crescer, instituir políticas 
responsáveis. Ao que estamos assistindo agora é a 
votação de um projeto irresponsável do ponto de vista 
do equilíbrio fiscal; demagógico, do ponto de vista dos 
seus objetivos, e uma CPI proposta que visa reviver um 
clima eleitoral já superado, Sr. Presidente.

O SR. COSTA FERREIRA (PSC – MA. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a recriação da SUDENE é um assunto que 
diz respeito não somente ao Nordeste, mas a todo o 
País. Reivindicação relevante, a reativação da SUDENE 
expressa o interesse de autoridades, de entidades, de 
empresários e da população nordestina.

A bancada nordestina, a qual integro, toma a lou-
vável iniciativa de reiniciar a campanha pela reativação 
da SUDENE. O evento aconteceu hoje, pela manhã, no 
salão de eventos da Confederação Nacional da Indústria, 
aqui em Brasília, e foi muito concorrido, com a presença 
de autoridades e representantes de setores econômicos 
interessados no desenvolvimento da região.

Todos têm consciência da importância de um ór-
gão público regionalizado, que conheça as necessida-
des econômicas específicas. Mas queremos um órgão 
transparente e acessível.

A SUDENE deve ser um ente público canaliza-
dor de recursos e orientação técnica de investimentos 
diversos. 

O momento nacional exige maior proposta real de 
desenvolvimento. O Brasil tem apresentado crescimen-
to inferior ao esperado, travando a expansão de todo o 
sistema econômico. A Região Nordeste, que apresenta 
baixos índices de desenvolvimento, sofre muito mais os 
efeitos negativos desses resultados.

Os empresários maranhenses também estão asso-
ciados a essa reivindicação. Ano passado, a Federação 
do Comércio do Maranhão (FECOMÉRCIO) manifes-
tou seu interesse na celeridade da recriação da SUDE-
NE ou criação de algum “órgão equivalente, mas que 
cuide, como organismo federal, do desenvolvimento 
desta Região”.

A SUDENE desempenhou funções relevantes ao 
Nordeste, e sua reativação plena tem sido reclamada 
justamente. Com os desafios do mundo globalizado, ga-
nha relevância uma fonte de recurso e investimento dire-
cionado. 

Por isso, associado ao protesto dos comerciantes 
do Maranhão, que refletem os interesses de toda a região 
nordestina, apelo ao Governo Lula, sensível às questões 
sociais, que de forma célere dê causa ao nosso pleito.

Muito obrigado.
O SR. PEDRO FERNANDES (PTB  – MA. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
agenda do dia no Brasil inteiro é crescimento. Esse debate 
está em todas as rodas políticas, na Câmara dos Depu-
tados, no Senado, na imprensa. Mas, mesmo quando se 
fala em crescimento, sempre querem punir a renda. Ale-
gam que não se pode praticar justiça com os aposenta-
dos, para tanto aplicando uma correção digna em seus 
vencimentos; que não é possível oferecer um adequado 
aumento ao valor do salário mínimo. Enfim, sempre esta-
mos punindo a renda. 

Pergunto, Sr. Presidente: como ter crescimento sem 
renda? Se continuarmos com uma renda baixa, como va-
mos combater a pirataria no País? Como exigir de alguém 
que ganha salário mínimo que não compre produto pirata, 
se é a pirataria que oferece os bens que ele pode comprar? 
O CD e o DVD piratas, bem como brinquedos contrabande-
ados são atrativos por causa dos baixos preços, acessíveis 
à maioria do povo brasileiro que tem renda baixa.

Ontem esta Casa não fez justiça aos aposentados. 
Precisamos restabelecer o mecanismo que foi pactuado; 
ou seja, eles trabalharam e recolheram para ter direito a 
uma aposentadoria digna. Precisamos discutir isso. Preci-
samos até, quem sabe, estabelecer um benefício definido 
de acordo com a contribuição de cada um. O que não pode 
é o reajuste dos aposentados ficar ao bel-prazer das polí-
ticas públicas, ou será que não querem que o Brasil deixe 
de ser um grande consumidor de produtos de pirataria? 

A meu ver, o principal problema para o crescimen-
to do País são os juros, e os juros só podem baixar com 
a credibilidade do mercado. Pois nós ganhamos essa 
credibilidade, o Governo Lula ganhou essa credibilidade. 
Então ele pode – claro que não de uma hora para outra 
reduzir os juros quase a zero – acelerar mais a queda dos 
percentuais.

Pagamos, ano passado, mais de 150 bilhões de re-
ais em juros, enquanto o débito da Previdência acusava 
de 50 bilhões de reais. Mesmo havendo desvios, mesmo 
as pessoas se aposentando mais novas, mesmo com 
todo esse déficit, o fato é que esse dinheiro serve para o 
consumo, e um país não pode consolidar o mercado 
interno sem renda.
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Ouço, pelos meios de comunicação, muita gente 
dizendo baboseiras; por exemplo, dizendo que temos de 
reduzir a renda porque o consumo tem de ser diminuído. 
Ora, só haverá produção se houver quem a consuma. Só 
poderemos pagar, por exemplo, as contas de telefone, 
juntamente com a enorme carga tributária que temos, se 
houver renda. Os assinantes continuam pagando a tal da 
assinatura básica, cerca de 40 reais por mês, na maioria 
das vezes sem que tenham utilizado dos serviços telefô-
nicos. E aqui recordo que a maior parte dessas pessoas 
recebe em torno de 1 salário mínimo por mês.

Portanto, Sr. Presidente, precisamos reforçar, cada 
vez mais, a renda do brasileiro. O Presidente Lula, que 
recebeu quase 60 milhões de votos, tem, portanto, grande 
credibilidade junto à população brasileira. Por isso tem de 
ter a coragem de comandar o Banco Central. Acho que 
o Henrique Meirelles cumpriu a importante missão de 
dar credibilidade ao mercado. Agora é chegada a hora, 
não digo de acabar com a era Palocci, mas de acabar 
com a era Meirelles no Banco Central – afinal, ele só se 
preocupa com o lado dos banqueiros. Ele foi banqueiro a 
vida toda; nunca foi um político que conhece a realidade 
ou mesmo um pobre que ganha salário de miséria. 

Com a credibilidade que tem o Governo Lula, com 
a credibilidade que este Congresso lhe emprestou para 
poder realizar algumas reformas, precisamos de mais 
comando na política econômica do País. 

O Banco Central deve estabelecer o controle da 
inflação, mas não com juros assim tão altos. Praticamos 
os maiores juros e, praticamente, ostentamos a menor 
renda do mundo. Dizem que a China é o país que tem 
menor renda. Mas lá, nas áreas de saúde e educação, 
tudo é de graça. No Brasil, não. Aqui, qualquer família 
da classe média tem de pagar plano de saúde, tem de 
arcar com as despesas dos filhos na escola particular, 
e a renda sempre é sacrificada.

Por isso considero que o debate sobre crescimento 
não pode envolver renda. Ontem, repito, esta Câmara 
pecou ao punir os aposentados. E aqui muita gente só 
mostrou a cara depois das eleições. Acho que a po-
pulação tem de cobrar de seus representantes esse 
papel vergonhoso que fizeram ontem no Congresso 
Nacional.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, foi realizada em Nairóbi, no 
Quênia, semana passada, a COP-12, reunião da ONU 
para discutir avanços relativos à Convenção de Mudan-
ças Climáticas, aprovada na Rio-92, no Brasil, e regu-
lamentada 5 anos depois em Kyoto, o que deu origem 
ao Protocolo de Kyoto.

Dessa forma, os países, por meio da ONU, orga-
nizam-se de forma sistemática para enfrentar o pro-
blema do aquecimento global, que não se pode dei-
xar para o futuro, deve ser discutido agora. Estudos a 
respeito do assunto mostram que os resultados das 
mudanças climáticas são devastadores; os efeitos do 
aquecimento global são deletérios e desastrosos para 
a presente geração e deverão ocorrer muito mais cedo 
do que mostravam os primeiros estudos ou modelos 
matemáticos que projetavam o aquecimento global.

Em primeiro lugar, temos a comprovação de que 
o aquecimento global, o efeito estufa e as mudanças 
climáticas são decorrentes da ação antrópica, ou seja, 
da ação do homem; em segundo lugar, estudos mos-
tram os efeitos sobre o clima, com a intensificação e a 
duplicação do impacto dos furacões, dos ciclones e ou-
tros eventos meteorológicos extremamente danosos à 
agricultura, à vida, à vida em sociedade, às cidades. 

Há poucos meses, vimos os estragos em New 
Orleans, em Cancún e outras regiões da Flórida causa-
dos pelo Furacão Katrina. Eles mostram o desastroso 
impacto advindo da intensificação do efeito estufa. 

Recentemente, de uma forma extremamente sim-
ples, o economista Nicolas Stern, da Inglaterra, con-
seguiu quantificar todos esses fenômenos negativos 
dentro do princípio de externalidades. Que são exter-
nalidades? São os impactos causados em função de 
efeito primário, alguma coisa que se faz na economia 
e que causa efeitos colaterais. Nicolas Stern mediu os 
efeitos colaterais, ou seja, mediu todos os resultados 
do efeito estufa, quantificou-os e chegou à conclusão 
de que o impacto sobre o PIB global acarretará sua 
diminuição para algo entre 5% a 20% do PIB mundial, 
e, mais ainda, que os maiores prejudicados serão os 
países e as regiões mais pobres. 

Ele continuou seu estudo mostrando que pode-
ríamos evitar, em grande parte, todo esse impacto ne-
gativo se, a partir de agora, a humanidade se dispuser 
a investir, para mitigar, compensar, neutralizar e evitar 
as conseqüências do efeito estufa, 1% do PIB mun-
dial. Um por cento é do que necessitamos hoje para 
evitar que, no futuro, tenhamos que investir de 5% a 
20%. Portanto, hoje, nós todos não temos mais como 
dizer que não conhecemos, que não temos ciência, 
que não temos consciência desse problema seriíssimo 
que nos aflige: a questão do efeito global, tema desse 
evento em Nairóbi. 

No entanto, paradoxalmente, a posição brasileira 
continua muito conservadora. É verdade que a Minis-
tra Marina Silva levou a proposta de se criar um fundo 
voluntário para financiar o não-desmatamento das flo-
restas. Mas este fundo é voluntário, não é compulsório, 
portanto, não que segue as regras do MDL previstas 
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no Protocolo de Kyoto, na Convenção das Mudanças 
Climáticas, que obriga os países do Anexo I a reduzirem 
em 5% as emissões relativas a 1990. Esses países são, 
portanto, obrigados a comprar certificados de créditos de 
carbono e têm que financiar projetos mitigadores, proje-
tos compensadores, para plantar florestas ou substituir 
energias sujas por energias limpas. 

Pois bem, é por isso que o Brasil continua numa 
posição difícil de entender. O Brasil é um país de van-
guarda, colocou-se à frente dos demais países impulsio-
nando, na Rio-92, a votação da Convenção das Mudan-
ças Climáticas e, em 1997, a aprovação do Protocolo de 
Kyoto. Agora retrocede à posição de 1972, quando foi 
votada em Estocolmo, Suécia, a primeira declaração da 
ONU a respeito do meio ambiente. O  Brasil defendeu 
o direito de poluir. Ou seja, é contra a fixação de metas 
no pós-Kyoto, a partir de 2012, porque, em vez de ven-
dedor de projetos dentro do mecanismo limpo, poderia 
tornar-se comprador desses projetos. 

Ora, a tese não tem justificativa. Podemos esta-
belecer metas para todos os países baseadas na emis-
são per capita ou no PIB, a fim de que os países em 
desenvolvimento tenham a chance de continuar, antes 
de atingir o patamar máximo, com a obrigação de con-
tribuir para a diminuição do efeito estufa. 

A tese que permeou nos anos de 1992 e 1997 foi 
de que todos os países são responsáveis pelo aqueci-
mento global. Porém, cada um de forma diferenciada, 
em função da sua responsabilidade histórica, de como 
contribuíram para a formação do estoque de CO2, que 
hoje causa o efeito estufa. 

Na medida em que nos recusamos a estabelecer 
metas ao mundo todo, perdemos poder de barganha para 
cobrar dos países desenvolvidos o cumprimento de suas 
metas estabelecidas para os países do Anexo I. 

Portanto, esperamos que o Brasil realmente re-
veja sua posição. Em lugar de ficar numa posição de-
fensiva, aliado à Índia e à China, grandes poluidores, o 
Brasil precisa ocupar posição de vanguarda, promover 
propostas inteligentes que ajudem na criação de uma 
posição eficaz, na mesma velocidade dos impactos 
devastadores do aquecimento global, como os estudos 
estão mostrando, sobre a qualidade de vida dos huma-
nos no planeta Terra.

Muito obrigado. 
A SRA. SOCORRO GOMES (PCdoB – PA. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Deputado que perde a eleição fica meio boro-
coxô para assomar à tribuna, mas temos de vencer o 
banzo. Meu mandato vai até o dia 30 de janeiro, e os 
54 mil votos que muito me honram merecem todo o 
respeito da minha parte.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a 
esta tribuna neste momento para discutir questão da 
maior importância. Este é o momento de apresenta-
ção de emendas ao Orçamento da União. Todas as 
Unidades da Federação buscam assenhorar-se de 
informações, querendo principalmente benefícios, e 
meu Estado do Pará não é diferente. 

Tradicionalmente o Pará ajuda o Brasil a alcan-
çar superávit na balança comercial, na exportação de 
minérios e de madeiras, mas, por outro lado, tem vivi-
do um calvário, porque lá não fica nada. O minério só 
dá uma safra e vai embora; com a famosa Lei Kandir, 
não fica nem o resultado dos impostos. Daí o calvário 
humano, social e ambiental que temos.

Eu gostaria de discutir aqui algumas questões 
que estão sendo debatidas na coordenação da nossa 
bancada, relativamente às emendas de bancada. É 
preciso que o Parlamento brasileiro e o Governo Fe-
deral se utilizem do Orçamento para reduzir as desi-
gualdades regionais. O próprio Presidente Lula afirmou 
que, neste segundo mandato, um dos seus objetivos 
é criar o Fundo de Desenvolvimento Regional. Aliás, 
há duas Legislaturas eu propus a criação de um fundo 
de desenvolvimento para as regiões do Araguaia e do 
Tocantins, que abrangem 4 Estados. Naquele momento, 
por desinformação e por falta de elementos, não incluí 
uma região que é da maior importância, a do Marajó, 
cuja população, já antiga e extremamente importante 
na formação histórica, cultural e econômica do Pará e 
do Brasil, registra no entanto um Índice de Desenvol-
vimento Humano – IDH que é o pior do Estado e um 
dos piores do País. 

Neste momento de votação do Orçamento é 
necessário que se dê especial atenção a essas regi-
ões. Deveríamos até criar algum tipo de mutirão para 
isso. 

Eu cito o Marajó, Sr. Presidente, porque essa 
região faz parte do meu Estado, cuja pobreza tenho 
a obrigação de lutar para que se reduza. No Marajó 
encontramos algumas tradições econômicas, como a 
pesca, uma atividade cujo desenvolvimento a região 
propicia, assim como os portos e a pecuária, espe-
cialmente a criação de búfalos, além do extrativismo. 
Essas atividades, se bem cuidadas, assumem grande 
importância e ajudam a reduzir a miséria e a desigual-
dade regional. E temos mesmo que buscar uma forma 
de garantir a redução da miséria do povo marajoara. 
Essa é uma obrigação não só do Pará mas do Brasil, 
porque acima de tudo ali estão brasileiros que desem-
penham um papel fundamental para o País.

Trago ainda uma outra preocupação: no Pará, 
nossos rios são as nossas ruas. Os rios são as nossas 
estradas. Isso é cantado em verso e prosa. Já foi até 
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poetado. No entanto, a maioria das cidades situadas à 
beira-rio têm sofrido com a erosão que vai, como diz o 
povo, desbarrancando o rio, e não há recursos perma-
nentes para enfrentar isso. Portanto, Deputado Asdrubal 
Bentes, é necessário garantir recursos via emendas de 
bancada para resolver o problema da erosão dos rios, 
para cuidar dos cais de arrimo daquela região. Essa 
é uma questão específica da nossa região. Como eu 
disse, ali os rios são as nossas estradas, as nossas 
ruas. E precisamos também de trapiches. 

É preciso que a bancada do Pará e também a 
nova Governadora Ana Júlia Carepa, que se elegeu 
graças ao seu perfil de profundo compromisso com o 
desenvolvimento daquele Estado, dêem importância 
à situação das cidades ribeirinhas, aos cais de arrimo. 
Precisamos das emendas de bancada, e mais: preci-
samos cobrar a execução dessas emendas, a fim de 
evitar que nossas cidades sejam soterradas por falta 
de cuidado.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) – Cum-

primentamos os nossos visitantes desta manhã, que 
estão nas galerias. 

Sejam bem-vindos à Casa do povo brasileiro.
Em nome do Presidente da Câmara, cumprimen-

tamos a todos.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) – Com a 

palavra a Sra. Deputada Parpétua Almeida. 
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, quero saudar a todos, em especial os 
estudantes que vieram visitar esta Casa.

Sr. Presidente, no Estado do Acre, eu e os em-
presários de Rio Branco, Capital do Estado, temos 
discutido a necessidade de criação de uma área de 
livre comércio no Município de Rio Branco. Já venho 
há algum tempo amadurecendo essa idéia, ouvindo 
vários empresários daquele Estado. Na última reu-
nião que tivemos na Associação Comercial, reunidos 
ali com mais de 30 empresários que compõem a di-
reção da Associação Comercial do Acre, chegamos à 
conclusão de que vamos apresentar, nos próximos 10 
dias, proposta de projeto de lei que cria a Área de Livre 
Comércio do Município de Rio Branco. A proposta está 
pronta e está sendo estudada pelos empresários e pela 
coordenação, encampada pelo Sr. Ader Araújo.

Percebemos que o que levou este Congresso, 
enfim, o Brasil a criar as áreas de livre comércio foi 
muito mais a necessidade de se desenvolver as regiões 
mais distantes, mais precisamente a Região Norte, na 
Amazônia brasileira. No caso do Acre, especificamente, 
por mais que tenhamos ali 2 áreas de livre comércio, 
uma no Município de Brasiléia e outra no Município 

de Cruzeiro do Sul, não conseguimos ainda garantir o 
nosso objetivo, que é promover e impulsionar o desen-
volvimento. E isso por 2 motivos, imagino. 

Primeiro, o centro nervoso de distribuição de to-
das mercadorias no Acre está localizado exatamente 
no Município de Rio Branco. É claro que a região do 
Vale do Juruá depende do Estado do Amazonas, es-
pecificamente das balsas. Porém, a maior parte da 
distribuição é feita a partir da Capital. 

Outro grande problema é que, de fato, a SUFRA-
MA ainda não instalou as áreas de livre comércio nos 
Municípios de Brasiléia e Cruzeiro do Sul. É preciso que 
elas funcionem de fato, e não fiquem apenas no papel. 
Todos nós sabemos das necessidades de se estabele-
cer o funcionamento de uma área de livre comércio, a 
fim de que os empresários não sofram prejuízos.

Sr. Presidente, temos assistido – vou fazer a de-
fesa do Acre e dos empresários daquele Estado todas 
as vezes que forem necessárias – à invasão de empre-
sários que compram mercadorias para áreas de livre 
comércio de seus Estados de origem. Eles atravessam 
as fronteiras e invadem o Acre, prejudicando os empre-
sários daquele pequeno Estado, que, de boa-fé, vêm 
tentando, dentro da legalidade e com correção, sobre-
viver e ajudar no desenvolvimento do Estado. 

Temos de manifestar preocupação com essa si-
tuação, visto que um dos responsáveis pelo desenvol-
vimento do Estado é o nosso comércio, que, embora 
pequeno, é de fundamental importância para a nossa 
população.

Ora, Sr. Presidente, temos motivo de sobra para 
termos uma área de livre comércio em Rio Branco, 
Capital do Acre, por conta do distanciamento com o 
resto do Brasil. Para V.Exa. ter uma idéia, Sr. Presi-
dente, estamos a 3 horas de diferença do fuso horário 
do nosso Estado. Aliás, o Deputado Estadual Moisés 
Diniz, do também PCdoB do Acre, levanta essa po-
lêmica acerca do fuso horário. Para chegar à Capital 
do Brasil, são 3 horas de vôo. Então, quando saio do 
Acre e entro no avião, conto 6 horas de diferença para 
chegar a Brasília.

Temos diversidades que precisam ser respeita-
das. Acredito que uma área de livre comércio na Capi-
tal do Acre promoverá ainda mais o desenvolvimento 
do nosso Estado. Ressalto aqui que Rio Branco tem 
metade da população do Acre. Somos, de fato, hoje, a 
única via de acesso terrestre para que o Brasil chegue 
às portas do Pacífico. 

Fizemos a nossa parte, fizemos a estrada que 
liga Peru ao Brasil. Agora, o Governo brasileiro vem 
ajudando a construir a carreteira do lado peruano. No 
máximo, em meados de 2008, vamos estar, via terres-
tre, a 6 horas de Cusco, no Peru. São investimentos 



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 51325 

que o Governo brasileiro, o Governo e a população 
acreanas têm buscado fazer. Precisamos a todo cus-
to, e destaco o esforço daquele pequeno Estado para 
isso, nos desenvolver. 

Temos então motivos de sobra, Sr. Presidente, 
para reivindicar a instalação de uma área de livre co-
mércio do Município de Rio Branco, no Acre.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) – Sras. 

e Srs. Deputados, há 5 minutos, havia o registro da 
presença de 273 Parlamentares.

A Presidência solicita a vinda dos ilustres pares 
ao plenário, para que registrem presença, a fim de 
que se dê início à Ordem do Dia desta sessão extra-
ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB – C. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, colegas Parlamentares, 
ainda hoje concedi uma entrevista à Rádio Jovem 
Pan no Município de Indaial. Estavam presentes inú-
meros estudantes que visitavam a rádio, por iniciativa 
da direção de um colégio daquela cidade e da própria 
Jovem Pan. Enalteci a iniciativa e fiz-lhes um convite 
para que viessem visitar esta Casa, pois é fundamen-
tal espalharmos conhecimentos sobre a importância 
do nosso Parlamento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uso a tri-
buna nesta oportunidade para falar da retirada da TR 
dos financiamentos da casa própria.

A nova modalidade de financiamento que exclui 
a Taxa Referencial de Juros, a TR, conforme anúncio 
feito pela Caixa Econômica, vem, de certo modo, pre-
ocupando especialistas da Associação Brasileira dos 
Mutuários da Habitação – ABMH. Eles alegam que a 
taxa de juros ainda está alta e o empréstimo será feito 
com recursos próprios do banco. Por isso, não haverá 
limites para a cobrança dos juros, o que beneficiará ape-
nas os banqueiros, em detrimento dos mutuários.

É a interpretação dessa entidade. Cabe-me fazer 
o alerta me inteirar do que ocorre, até porque conheço 
muito bem a cultura da Caixa Econômica Federal.

Some-se a isso o seguro habitacional obrigató-
rio, bem como taxas de administração, que, embora 
ilegais, são comuns nas agências bancárias de um 
modo geral. É importante sempre lembrar que, em 
muitos casos, são abusivas.

O aumento dos juros para o financiamento sem 
TR é gritante, conforme estudo da Associação. Na 
melhor das hipóteses, se a taxa de juros ficar na casa 
de 13,5% ao ano – hoje considerada boa, levando-se 
em conta os juros cobrados —, em 15 anos o candi-
dato à casa própria terá pago mais de 200% de juros! 

Considerando-se o capital emprestado, pagará, du-
rante o período de financiamento, o equivalente ao 
valor de 3 imóveis.

Temos de encontrar uma solução, motivando 
o mutuário da casa própria e dando-lhe segurança. 
É importante salientar que o financiamento da casa 
própria é um dos principais e mais importantes finan-
ciamentos que podemos citar, não somente no Brasil, 
mas também em outros países. 

Temos financiamento para 2 modalidades: aqui-
sição e construção. No primeiro caso, financia-se, ob-
viamente, a compra de imóvel que já existe. No caso 
da construção, também geram-se empregos. Muitas 
empresas se envolvem na construção de um imóvel, 
fabricantes de tinta, pregos, tábuas, cimento, tijolos, 
telhas.

O financiamento para a aquisição da casa própria 
é relevante, mas principalmente o destinado à cons-
trução de imóveis, que, sem sombra de dúvida, é um 
ingrediente importantíssimo para a economia brasi-
leira. Ele é responsável, Sr. Presidente, meus nobres 
colegas, pela geração de empregos para um segmento 
menos qualificado. Além da mão-de-obra qualificada 
utilizada no projeto, são empregadas pessoas menos 
preparadas na construção do imóvel.

Por isso, é importante que o Governo, os Ministé-
rios do Planejamento e da Fazenda, o Banco Central, 
a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e os 
bancos privados fiquem atentos ao financiamento da 
casa própria. Temos de diminuir o lucro e pensar nes-
te País. Podemos até aceitar outros tipos de financia-
mento, não tão bons, mas não dá para tolerar o lucro 
acima daquilo que se entende como razoável quando 
se trata de casa própria.

Precisamos chamar aqui a Caixa Econômica 
Federal, o Banco Central, as autoridades responsá-
veis por financiamento, o pessoal da construção civil 
e as associações para mostrar-lhes a importância dos 
investimentos na casa própria, a fim de se motivar o 
mutuário a recorrer a um financiamento.

Era o que eu tinha a dizer.
A SRA. CELCITA PINHEIRO (PFL – MT. Sem re-

visão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
embora com atraso, devido a problemas e atividades, 
não pude prestar homenagem ao meu grande e parti-
cular amigo do Ministério do Desenvolvimento Social, 
João Domingos Fassarella, por quem tinha admiração 
e estima muito grandes, mas não poderia deixar de 
passar em branco o seu falecimento. 

A morte do grande amigo João Domingos Fassa-
rella, ex-Secretário-Executivo Adjunto do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ocorrida no 
último dia 12, em Belo Horizonte, deixa um vazio muito 
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grande na política de Minas e nesta Casa e um senti-
mento de orfandade no povo simples de Governador 
Valadares, da região do Vale do Rio Doce, em Minas, 
e entre seus amigos do Ministério, pela sua trajetória 
em favor das causas sociais e da boa política.

Vereador por 3 mandatos, Presidente da Câmara 
Municipal e Prefeito de Governador Valadares de 2000 
a 2004, além de Deputado Federal por 2 mandatos, 
Fassarella era o amigo de todas as horas. Com a sa-
bedoria e a dedicação dos políticos mineiros, atuava 
no Ministério como braço direito do Ministro Patrus 
Ananias, atendendo a todos – Parlamentares, Prefei-
tos, Vereadores – com aquela paciência e zelo que 
lhes eram peculiares. 

As despedidas em Belo Horizonte e em Gover-
nador Valadares reuniram personalidades do mundo 
político, representantes do movimento social, de en-
tidades governamentais e não-governamentais, diri-
gentes e militantes do PT e de outros partidos, além 
de centenas de outras pessoas, que fizeram questão 
de dar o último adeus ao político e amigo.

Pelas ruas de Valadares, a cidade onde construiu 
sua honrosa e produtiva carreira política, a multidão 
acompanhou o cortejo feito pelo Corpo de Bombeiros, 
enquanto o Prefeito local decretava luto oficial por 3 
dias. Era uma prova da gratidão e de reconhecimento 
do povo valadarense pelo muito que ele fez pela cida-
de e pelo Estado.

Mineiro por adoção e capixaba de nascimento, 
Fassarella foi sepultado na pequena Castelinho, Dis-
trito de Vargem Alta, no Espírito Santo. 

Valadares, Minas e esta Casa perdem um gran-
de amigo, um político íntegro, dedicado e com ex-
trema sensibilidade social e vocação para servir ao 
bem comum. Ex-seminarista, sociólogo e professor 
universitário, Fassarella fez da sua trajetória política 
um compromisso permanente com nosso povo, em 
especial com os mais pobres e excluídos, e nos dei-
xa como legado um patrimônio de dignidade e fé na 
política, seja como Vereador, Prefeito e Deputado Fe-
deral. É uma referência para as novas gerações com 
vocação política.

Lutador incansável pelas causas sociais, com 40 
anos de vida pública, Fassarella iniciou sua carreira po-
lítica a partir de 1983, quando se elegeu Vereador em 
Valadares por 3 mandatos consecutivos, chegando a 
Presidente da Câmara e Prefeito. Ele deixa a esposa 
e 5 filhos. É um exemplo de dedicação à causa pública 
e às lutas sociais. 

Seu mandato na Prefeitura de Valadares foi visto 
como democrático e popular, marcado por uma ampla 
participação da comunidade, por meio de Conselhos 
Populares e do Orçamento Participativo. 

Deputado Federal por 2 mandatos, participou ati-
vamente de importantes Comissões nesta Casa, além 
de ter exercido o cargo de Vice-Líder do PT, merecendo, 
por essa atuação, o título de Deputado Nota 10, con-
cedido pelo Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar – DIAP por 2 anos sucessivos. 

Nos anos 60, participou ativamente do movimento 
estudantil, chegando a ser preso político no Regime 
Militar. Foi professor da Faculdade de Filosofia e de 
Administração de Governador Valadares.

Apesar do vazio deixado por sua ausência, Fas-
sarella nos deixa ensinamentos importantes, como 
pai, esposo e homem público. Exemplo de tolerância, 
humildade, companheirismo e sabedoria política. Fir-
me na defesa de seus pontos de vista, era, ao mes-
mo tempo, afeito ao diálogo, ao entendimento e tinha 
grande capacidade de ouvir.

São exemplos como esses que nos estimulam 
a continuar na vida pública e a perseverar na defesa 
dos mais simples e na luta em favor da construção de 
uma sociedade solidária e justa.

Presto esta homenagem porque João Fassa-
rella foi realmente um grande amigo, que me ajudou 
no trabalho que faço na área social. Ele foi um grande 
companheiro nessa atividade. 

Muito obrigada.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 

– CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, os médicos-residentes 
estão em greve em todo o País. O movimento visa 
obter uma remuneração condigna, melhor qualidade 
do treinamento e da capacitação e condições dignas 
de trabalho.

No Estado do Ceará, os 300 médicos-residentes, 
que trabalham no Hospital-Maternidade Cesar Cals, no 
Hospital Universitário Walter Cantídio, na Maternidade-
Escola Assis Chateaubriand, no Instituto do Câncer, 
no Instituto José Frota, no Hospital do Coração de 
Messejana e no Hospital Infantil Albert Sabin, parali-
saram os atendimentos desde o dia 1º de novembro 
próximo passado.

O Programa de Residência Médica foi formalizado, 
no País, e legalmente definido como uma “modalidade 
de ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob 
a forma de especialização, caracterizada por treina-
mento em serviço, com regime de dedicação exclusiva, 
funcionando em instituições de saúde, universitárias 
ou não, sob a orientação de profissionais médicos de 
elevada qualificação ética e profissional”.

A residência médica constitui-se na melhor forma 
de preparação do profissional médico, formando-o e 
orientado-o para qualquer uma das especialidades de 
exercício profissional. Durante a residência, através do 
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processo de treinamento em serviço, o médico-residen-
te tem acesso aos ensinamentos teóricos e práticos, 
oportunidade em que são incorporados os princípios 
básicos do comportamento ético.

Cerca de 30% dos médicos recém-formados 
não conseguem vagas nos Programas de Residência 
Médica. A oferta de vagas é menor que a demanda, 
tornando bastante rigoroso o processo de seleção, em 
função da crescente procura. Não fosse a existência 
de Programa de Residência Médica bem-estruturado, 
a maioria dos médicos recém-formados seria jogada 
ao mercado de trabalho sem as condições mínimas 
para o pleno exercício de sua profissão. A residência 
médica é, hoje, portanto, sem qualquer sombra de 
dúvida, uma forma complementar da formação básica 
dada nas escolas de medicina, onde faltam recursos 
humanos, materiais e financeiros e a baixa remune-
ração não atrai docentes devidamente qualificados 
para o exercício da docência.

É fundamental, portanto, defender a consolida-
ção do Programa de Residência Médica como uma 
eficiente modalidade de formação profissional e uma 
das conquistas importantes obtidas pela classe médi-
ca. O que os residentes objetivam com a atual parali-
sação é defender, preservar e aperfeiçoar o Programa 
de Residência Médica.

A reivindicação dos médicos residentes por me-
lhores condições de formação, trabalho e de remune-
ração é importante e precisa ser vista com seriedade 
pelo Governo Federal, tendo em vista a inestimável 
contribuição desses profissionais na universalização 
das ações e dos serviços de saúde. Cumprindo uma 
carga horária de 60 horas semanais, o médico resi-
dente se torna o responsável por praticamente todos 
os procedimentos médicos nos hospitais públicos e 
nos hospitais universitários.

Em resposta ao pleito dos grevistas, que rei-
vindicam um reajuste de 53,7%, o Governo Federal 
enviou à aprovação do Congresso Nacional o Projeto 
de Lei nº 7.561, de 2006, concedendo um reajuste de 
30% no valor da Bolsa de Residência Médica, fixando 
seu montante em R$ 1.916,45 (um mil, novecentos e 
dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), a ser 
pago a partir de 1º de janeiro de 2007.

Com a aprovação deste projeto de lei fica as-
segurado, também, que o regime especial de treina-
mento em serviço, durante a residência médica, é de 
60 (sessenta) horas semanais.

Como forma de agilizar a tramitação, na Câ-
mara dos Deputados, as Lideranças partidárias re-
quereram urgência (urgentíssima) para apreciação 
do Projeto de Lei nº 7.561, de 2006, de autoria do 
Poder Executivo.

Com o trancamento da pauta de votações por 
medidas provisórias, é possível que a apreciação da 
matéria seja postergada. Formulo um apelo ao Presi-
dente da Câmara dos Deputados no sentido de ace-
lerar a tramitação e votação do referido projeto de lei 
em respeito às justas reivindicações dos médicos-re-
sidentes.

Na oportunidade, quero explicitar meu apoio irres-
trito ao movimento dos médicos-residentes por melho-
res condições de trabalho, por uma melhor qualidade 
de treinamento e capacitação, por uma remuneração 
condigna.

Dirijo-me, em especial, aos médicos residentes 
do Estado do Ceará. Na condição de médico, dou meu 
testemunho do excelente trabalho desenvolvido por 
aqueles profissionais que se preparam para o pleno 
exercício da profissão. Por acreditar na excelência do 
seu desempenho profissional e vivenciá-la, reitero meu 
apoio e hipoteco minha solidariedade a este movimen-
to justo e oportuno.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Raimundo Go-
mes de Matos, o Sr. Pastor Reinaldo, § 2º do 
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ino-
cêncio Oliveira, 1º Secretario.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência convoca ao plenário os Srs. Parlamentares 
presentes nas diferentes dependências da Casa, para 
que possamos atingir o quorum regimental de 257 Srs. 
Parlamentares e dar início à Ordem do Dia. 

Temos uma pauta alentada, fruto de amplo enten-
dimento. Na sessão de ontem, acordamos votar todas 
as medidas provisórias hoje, visando liberar a pauta e 
votar outras matérias da mais alta importância para a 
vida do País, como a recriação da SUDENE, a Lei Geral 
das Micro e Pequenas Empresas, o FUNDEB, a LOA 
e a LDO e o Orçamento Geral da União, antes do dia 
22, para que o País possa dispor da sua lei de investi-
mentos e de custeios da máquina administrativa. 

Precisamos terminar esta sessão até as 14h e 
darmos início à outra. Se começarmos cedo e apres-
sarmos a votação, sairemos cedo e poderemos cumprir 
outros compromissos. Se Deus quiser, conseguiremos 
terminar a sessão até as 19h, tendo votado todas as 8 
medidas provisórias que estão trancando a pauta. 

Por isso, a Presidência reitera o apelo aos Srs. 
Parlamentares para que venham imediatamente ao 
plenário a fim de que possamos atingir o quorum re-
gimental e darmos início à Ordem do Dia.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra ao ilustre Deputado Carlos Santana. S.Exa. 
dispõe de 5 minutos.

O SR. CARLOS SANTANA (PT – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ve-
nho hoje à tribuna novamente pedir ajuda para que juntos 
possamos solucionar o problema da Polícia Ferroviária 
Federal.

Em 1888, a Constituição Federal determinou que 
a Polícia Ferroviária Federal exercesse seu papel de po-
lícia. Desde aquela época, porém, foi criado apenas o 
Departamento. 

Há hoje no Brasil mais de 700 trabalhadores admi-
tidos por concurso público na Rede Ferroviária Federal, 
na CBTU e nas empresas subsidiárias, todos impedi-
dos de exercer seu papel de polícia. Fazemos incursões 
sobre esse assunto desde a época do Governo Collor, 
sem cessar no Governo Itamar Franco, nos 2 Governos 
de Fernando Henrique Cardoso e agora no Governo do 
Presidente Lula. A Polícia Ferroviária é fundamental para 
o Brasil. Nosso único modal de transporte que não tem 
policiamento é o ferroviário. As rodovias têm policiamento, 
os portos têm policiamento, os aeroportos têm policiamen-
to, as ferrovias não. Hoje se sabe que as ferrovias podem 
estar sendo utilizadas como corredor do narcotráfico. Não 
há fiscalização. 

Sou ferroviário, defendo as ferrovias do nosso País. 
É importantíssimo que essa Polícia atue tanto na prote-
ção de cargas como na proteção dos passageiros. Com-
panheiros de todo o País estão em Brasília encabeçando 
um abaixo-assinado para que no Orçamento do ano que 
vem sejam incluídos recursos para a absorção desses 
servidores pelo Ministério da Justiça. A direção máxima 
da própria Polícia Federal quer que eles façam parte do 
seu quadro. Afinal, fizeram concurso, não ingressaram no 
serviço público num trem de alegria. 

Hoje à tarde, Sr. Presidente, virei a este plenário 
fazer um abaixo-assinado a ser encaminhado ao Minis-
tro da Justiça. Vou pedir que seja resolvida o mais rápido 
possível essa situação. Nosso único modal de transporte 
que não tem policiamento, e sim vigilância, é o ferroviário, 
e ele corta quase todo o País. 

Precisamos do apoio dos companheiros que atuam 
na Comissão de Segurança e na Comissão de Consti-
tuição e Justiça. Estamos fazendo um trabalho com os 
Relatores e Sub-Relatores para que sejam incluídos no 
Orçamento recursos suficientes para a absorção desses 
companheiros.

É fundamental regulamentar esse setor. Meu Presi-
dente Lula vem investindo muito na Transnordestina e na 
Norte – Sul e merece nossos elogios por esse belíssimo 
trabalho de ampliação das ferrovias do País. Mas não 

podemos nos esquecer do policiamento. Por isso, pe-
dimos encarecidamente o apoio dos colegas.

Mais de 700 trabalhadores sofrem com essa 
indecisão. Eles querem atuar como policiais, fizeram 
concurso para isso. Querem ajudar mais. Estão atu-
ando indiretamente em São Paulo, no Rio de Janeiro 
e em Minas Gerais. 

Sr. Presidente, aprovar essa emenda é fundamen-
tal para que haja condições econômicas de integrar 
esses companheiros o mais rápido possível.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB – SP. Sem revi-

são da oradora.) – Sr. Presidente, o Deputado Carlos 
Santana tem toda a razão. Aliás, o Ministro Márcio Tho-
maz Bastos já tinha feito uma mudança constitucional 
para poder integrar os guardas ferroviários no Minis-
tério da Justiça. A Guarda Ferroviária será mantida no 
Ministério da Justiça porque ela é um órgão da Segu-
rança Pública, assim como o é a Guarda Rodoviária 
e todas as demais.

Presto uma homenagem ao Deputado ferroviário 
Carlos Santana. Essa é uma luta antiga do Deputado. 
Se um Deputado ferroviário não conseguir essa mu-
dança no Governo de um metalúrgico, no Governo do 
PT, de Lula, conseguirá em que Governo? O Deputado 
Carlos Santana deveria pedir uma audiência ao Presi-
dente. Ele tem toda a razão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, nós, do PFL, que fazemos oposição a este Go-
verno, entendemos que não se pode deixar de votar. 
Mesmo não considerando tão importantes as medidas 
provisórias editadas por este Governo – muitas são 
até inconstitucionais – não criamos obstáculos para a 
votação das 8 restantes que trancam a pauta. Há ma-
térias relevantes, estas sim, precisando ser votadas, 
tais como a Lei do FUNDEB e a Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas – que está no Senado Federal e 
deverá voltar para esta Casa, mas só será votada se 
nossa pauta estiver desobstruída.

Concordamos em votar. Vamos votar contra al-
gumas matérias, a favor de outras, mas sem fazer 
obstrução. Esta Casa precisa dar uma resposta à po-
pulação. 

Sr. Presidente, ainda há pouco V.Exa. me relatava 
reunião que tivera com a bancada nordestina e os Go-
vernadores da região, que está em franco progresso, 
em franca expansão. É extremamente importante esse 
tipo de encontro, para que se discutam soluções para 
geração de emprego, para qualificação de trabalhado-
res, para o aumento de investimentos na infra-estrutura, 
sobretudo na infra-estrutura turística, de educação e 
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de saúde da Região Nordeste. Enfim, é preciso buscar 
atender aquela população. 

V.Exa. comentava o sucesso dessa reunião e, de 
igual modo, tratava V.Exa. da recriação da SUDENE. Na 
minha Região Norte, precisamos da recriação da SUDAM, 
assunto extremamente importante, que vem atender aos 
anseios de desenvolvimento daquela região.

Resultados recentes de uma reunião em Nairobi, 
no Quênia, sobre o clima demonstram que o fato de ter 
havido redução das queimadas na Amazônia, não sig-
nifica que este Governo possa ter políticas públicas para 
o desenvolvimento daquela região.

Seria importante juntarmos todas as vozes, Go-
vernadores, Prefeitos, Deputados, Senadores para que 
possamos buscar, não apenas a recriação da SUDAM, 
como órgão e agência de desenvolvimento regional, mas 
também para a criação de políticas públicas que benefi-
ciem aquela região do nosso País, que hoje experimenta 
pequeno desenvolvimento, mas precisa de infra-estru-
tura para crescer, de políticas públicas que atendam às 
peculiaridades da Região Norte, sem a depredação do 
meio ambiente.

Precisamos criar alternativas econômicas para 
aquela região. Por  isso, Sr. Presidente, louvo a iniciati-
va dos nobres representantes da sua Região Nordeste, 
para encontrar as soluções, como também creio que a 
Região Norte e outras regiões do País também poderiam 
discutir essas questões tão importantes para o desen-
volvimento regional.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MAURO PASSOS (PT – SC. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na última 
sexta-feira tivemos oportunidade de participar de evento 
no Rio de Janeiro, promovido pela Embaixada da Alema-
nha, que tratou das variações climáticas, como foi citado 
pelo Deputado que me antecedeu, que é, com certeza, 
preocupação não só nossa, mas de todo o mundo.

São situações que se agravam. Há um horizonte 
de médio e longo prazo de muita preocupação, e pou-
co se faz, particularmente no Brasil, em relação a esse 
problema.

Há 15 dias, a convite de organização não-governa-
mental da Alemanha, a Eurosolar, tivemos oportunidade 
de visitar a cidade de Gelsenkirchen, que, no início do 
século passado, chegou a ter 130 mineradoras de car-
vão em seu entorno.

Em decorrência de luta ambiental e social de quase 
1 século, os habitantes dessa região conseguiram inverter 
essa situação, introduzindo outras atividades econômi-
cas, para estabelecer o que eles chamam hoje de turismo 
industrial, que nada mais é do que a visita permanente, 
por parte de colégios e universidades, a antigas aciarias, 
a antigas minas de carvão, a antigas usinas térmicas, 

que foram desativadas pela compreensão do mal que 
causavam à população.

Agora passaram a ser uma espécie de museu do 
uso industrial inadequado, de um passado que não se 
concebe mais, pelo grande impacto ambiental e pelas 
variações climáticas que a produção dessa energia ba-
seada em carvão, diesel e petróleo está provocando.

Outro assunto que me chamou a atenção nessa 
visita foi o enorme esforço que a Alemanha vem fa-
zendo na busca da viabilidade da utilização de ener-
gia solar. Mesmo sendo país de baixíssima insolação, 
há 20 anos se pesquisa a energia solar como futura e 
viável forma de se produzir energia.

Graças a políticas públicas e aos incentivos go-
vernamentais, hoje se instalam por ano 800 megawatts 
em telhados residenciais, o que é impressionante, pri-
meiro porque 800 megawatts correspondem à produ-
ção de Angra 3, hoje em discussão no Brasil; segundo 
porque representa a descentralização, ao extremo, da 
produção de energia, o que permite, inclusive, que os 
investimentos se diluam.

Cada residência é uma pequena central de ener-
gia. O excedente, aquilo que a casa não consome, é 
de pronto injetado na rede. Quem produz mais do que 
consome recebe sua fatura como tendo a receber, por-
que, nesse caso, o relógio gira ao contrário. O consu-
midor tem direito a receber da empresa estadual que 
gerencia a rede de distribuição o correspondente ao 
que não gastou. Notem que isso acontece hoje num 
país onde às 5h da tarde já é noite.

Penso nas Regiões Norte e Nordeste, com alto 
índice de insolação – aliás, são muitas as regiões do 
País onde às 6h ou 7h da noite ainda há luz solar —, e 
me pergunto por que não caminhamos nessa direção? 
Ninguém aqui está propondo reinventarmos a roda, até 
porque, em razão da velocidade com que a tecnologia 
avança, já não há tempo para produzir situações que 
não sejam as já consolidadas em outros países.

Por que não começamos a pensar o sol como 
grande fonte de energia? Estamos absolutamente 
convencidos de que esse vai ser o caminho natural, 
em razão do esgotamento das atuais fontes conven-
cionais de energia, gás, petróleo, carvão e hidrelétri-
cas, que se esgotam daqui a 10, 15, talvez 20 anos. 
Devemos, desde já, começar a pensar na energia do 
futuro. Pela condição que temos no País e na Améri-
ca do Sul em geral, devemos começar a caminhar na 
direção da energia solar.

Cabe ao Conselho de Altos Estudos, cabe a esta 
Casa criar legislação que permita e facilite que essa 
forma de energia descentralizada, natural e não po-
luente se estabeleça e se consolide no País.



51330 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência reitera o apelo aos Srs. Parlamentares 
presentes nas diferentes dependências da Casa para 
que venham ao plenário, pois precisamos urgentemente 
atingir o quorum regimental de 257 Srs. Parlamentares 
e dar início à Ordem do Dia.

A pauta é alentada, há amplo acordo já referen-
dado por Lideranças dos diferentes partidos com as-
sento nesta Casa, para que possamos prosseguir com 
a votação das medidas provisórias, liberar a pauta e 
votar outras matérias fundamentais para a vida do País. 
Precisamos urgentemente liberar a pauta.

Cinqüenta Srs. Parlamentares já atenderam ao 
apelo da Presidência; faltam apenas 34 para com-
pletar o quorum regimental, a fim de darmos início à 
Ordem do Dia.

Se assim agirmos, poderemos realizar sessão 
extraordinária às 15h30min. Poderemos determinar o 
prazo de intervalo de uma hora ou uma hora e meia, 
no máximo, para o almoço. Dessa forma, votaremos 
as oito medidas provisórias que trancam a pauta, a 
fim de discutirmos outras importantíssimas matérias 
para o País.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à Sra. Deputada Fátima Bezerra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Sem re-
visão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, também temos a expectativa de destran-
car a pauta, votando as 8 medidas provisórias nela 
constantes, a fim de que a Câmara dos Deputados se 
debruce imediatamente sobre matérias importantíssi-
mas para a sociedade brasileira, como as relativas ao 
FUNDEB, à Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas 
e à recriação da SUDENE.

A Frente Parlamentar do Nordeste se reuniu hoje, 
por sugestão, aliás, de V.Exa., Sr. Presidente, com os 
Governadores eleitos Jaques Wagner, Cid Gomes, 
Marcelo Déda e Jackson Lago, com o Governador 
Wellington Dias e o representante da Governadora 
do meu Estado, o Vice-Governador eleito, Deputado 
Iberê Ferreira. Saímos convencidos de que não dá 
mais para adiar a votação relativa à recriação da SU-
DENE. Envidaremos todos os esforços na Câmara dos 
Deputados para que o projeto de lei referente a essa 
superintendência entre na fila e mereça o mesmo tra-
tamento dispensado às matérias referentes ao FUN-
DEB e à Lei Geral das Micro e Pequena Empresas, 
que têm recebido destaque e prioridade

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para 
falar sobre a minha expectativa com relação ao novo 
cenário da Região Nordeste. A nova “safra” de Gover-
nadores, sem dúvida, anima-nos muito. No próximo 
mandato do Presidente Lula, o trabalho com os novos 

Governadores, com a sociedade civil, com a banca-
da do Nordeste e com o Parlamento dará um salto de 
qualidade, para que se avance cada vez mais no que 
se refere ao combate às desigualdades regionais. 
Esperamos que o Nordeste continue a avançar e 
seja inserido no contexto do projeto de desenvolvi-
mento do nosso País.

Desejo ainda tratar de outro assunto, Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados. Logo mais, à tarde, 
a bancada federal do meu Estado, Rio Grande do 
Norte, vai se reunir para tratar de discussão rela-
cionada às emendas ao Orçamento Geral da União 
de 2007. 

A Governadora apresentou diversas propostas 
extremamente pertinentes, oportunas relacionadas 
à infra-estrutura rodoviária – duplicação da BR-104, 
construção de vias de acesso aos aeroportos, prin-
cipalmente ao novo aeroporto de São Gonçalo do 
Amarante – e à infra-estrutura hídrica, para a cons-
trução da Barragem de Tabatinga, em Macaíba, Rio 
Grande do Norte. 

Na última segunda-feira, dia 20, tive oportunida-
de de participar da solenidade em que a Governadora 
Wilma de Faria assinou a ordem de serviço para o 
início da referida obra, esperada há mais de 60 anos 
pelo povo de Macaíba. Essa importante obra resol-
verá não só o problema das enchentes, que causam 
imensos transtornos à cidade, como também gerará 
emprego e renda à agricultura familiar. 

Tudo isso me deixa muito feliz. Macaíba é tes-
temunha do quanto me empenhei na luta para via-
bilizar a construção dessa barragem, que finalmente 
será iniciada. Esperamos que ela seja completada 
ainda no Governo do Presidente Lula, que trabalha 
em parceria com a Governadora daquele Estado. 

S.Exa. apresentou ainda importante proposta 
que visa a construir hospital de referência para a 
mulher em Mossoró, Rio Grande do Norte. 

Além disso, há também emenda para benefi-
ciar a cidade de Natal. No ano passado, o Prefeito 
daquele município conversou com a bancada, que 
foi sensível e destinou emenda para drenagem e 
saneamento dos bairros de Nossa Senhora da Apre-
sentação e Capim Macio. 

A expectativa é de que este ano, mais uma vez, 
a bancada acolha a reivindicação do Prefeito de Na-
tal e destine nova emenda para dar continuidade a 
obras tão relevantes.

Quanto à emenda para a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, certamente a bancada 
não faltará com seus compromissos. Ao longo dos 
últimos 3 anos, com os recursos que a bancada 
tem apresentado por meio do OGU, a universidade 
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vem se reestruturando. No caso, é importante tam-
bém incluir os CEFETs e a Universidade Federal 
do Semi-Árido.

Enfim, Sr. Presidente, iremos para a reunião com 
o espírito de que predominem os interesses do Estado. 
Não tenho dúvida alguma de que esse sentimento pre-
valecerá, como sempre prevaleceu quando estiveram 
em jogo as demandas e os interesses da sociedade 
norte-rio-grandense.

Muito obrigada.
O SR. MANATO (PDT – ES. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. novamente a 
oportunidade de mais uma vez falar neste plenário.

Sras. e Srs. Deputados, outra vez discutimos o 
Orçamento da União, que, para mim, é uma vergonha. 
Todos os hotéis de Brasília estão lotados, porque vários 
Prefeitos e representantes de entidades estão na cidade 
para tentar pressionar a Casa em favor da aprovação 
das emendas orçamentárias de seus Deputados. Além 
disso, nós, Parlamentares, somos enganados quando 
nos dizem que temos o direito de apresentar emendas 
individuais. Isso é lorota.

Enquanto o Orçamento não passar a ser impositi-
vo, deixando de ser autorizativo, não adianta apresentar 
emenda individual. Apresentei emenda de 5 milhões 
de reais este ano. Prefeitos cujos municípios arreca-
dam 700 mil reais por mês tiveram despesas de 3 mil 
reais para vir a Brasília. Apresentei emenda de 300 mil 
reais, por exemplo, ao Orçamento para construção de 
uma unidade de saúde – não se trata de ambulância 
– em determinado município, e o seu povo fez festa 
para mim. Na época da eleição, contudo, quase saí 
corrido de lá, porque a emenda foi empenhada, mas 
não foi executada, ou seja, nada foi feito. 

Sr. Presidente, o Orçamento da União é uma mo-
eda de troca, e com ele se vende ilusão não só para 
o eleitor, mas também para o Prefeito; com ele, faz-se 
com que quem tenha posição independente não con-
siga empenhar os recursos. Por isso a emenda par-
lamentar tem de acabar. Não se pode passar para 6 
milhões de reais o valor das emendas apresentadas 
por Parlamentares, porque assumimos compromisso 
com os Prefeitos que vêm a Brasília, vamos ao muni-
cípio dizer que os recursos serão empenhados, e eles 
não saem do papel, Sr. Presidente.

Vamos parar de brincar com a sociedade. Ou o 
Orçamento é impositivo, ou não precisamos emendá-lo 
mais. Com isso, não mais haverá essa moeda de troca, 
evitando-se o surgimento desses Vedoins da vida. 

Então, Sr. Presidente, peço a V.Exa., homem sé-
rio e com grande prestígio, e também ao Presidente 
Aldo Rebelo que se empenhem para que o Orçamento 
seja impositivo, ainda que a Comissão de Orçamento 

só aprove 1 milhão de reais. Não deve haver qualquer 
intermediação ou negociação para que as Prefeituras 
possam contar com esses recursos.

É o apelo que faço a V.Exa. e a todos os pares, em 
especial os membros da Comissão de Orçamento: vamos 
elaborar um Orçamento impositivo.

A bancada do Espírito Santo ontem se reuniu. Trou-
xemos aqui o Secretário de Saúde, que falou sobre as 
necessidades do Estado e deu sugestões, por nós acata-
das. Também para cá trouxemos a UNIT, que apresentou 
as necessidades da área de transporte e fez sugestões, 
também acatadas pela bancada. E assim ocorreu com a 
Universidade Federal do Espírito Santo, as escolas técni-
cas e os CEFETs. Estes, órgãos federais, conseguiram 
poucos recursos nos últimos 3 anos, ainda assim mercê 
do esforço da nossa bancada.

Sr. Presidente, vamos lutar para que o Orçamento 
seja impositivo e não autorizativo. Pode-se até acabar com 
a emenda de bancada, mas que se faça alguma coisa!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de 
registrar que, desde o dia 1º, segunda-feira, o SINDBARES 
do nosso Estado está realizando evento intitulado SABOR 
ES 2006. Trata-se de feira organizada pela entidade, e lá 
se apresenta o que há de mais moderno nesse segmento. 
Diversos Municípios do nosso Estado levam à feira seus 
produtos, sua culinária, enfim, sua cultura.

Visitei o local na condição de gourmet, apesar de 
ter sido convidado na condição de Deputado Federal, 
porque gosto de culinária e queria ver o que meu Esta-
do tem de bom.

Convido a população do Brasil para conhecer a 
gostosa culinária do Espírito Santo e aproveitar o verão 
para conhecer nossas belíssimas praias. É um Estado 
que amo e tenho certeza de que todos vão adorá-lo, sem 
menosprezar os outros.

Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade.
O SR. REGINALDO GERMANO (PP – BA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, como sempre, ocupo esta tribuna para falar de 
causa bastante digna: a questão racial.

Há 8 anos chegamos a esta Casa e iniciamos 
o debate em favor de negros e afro-descendentes, os 
excluídos da Nação. Muito nos empenhamos ao longo 
desses 8 anos de trabalho na Casa. Percorremos o País 
ouvindo a sociedade, os movimentos negros e entidades 
afins para que pudéssemos elaborar um conjunto de leis 
que viessem a diminuir a distância entre brancos e ne-
gros neste País. 

Posso afirmar a V.Exas. e a quem em casa nos 
assiste que esses 8 anos foram infrutíferos. O resultado 
está nas eleições a que acabamos de concorrer. Ilustres 
juristas, advogados, pessoas negras da classe mais alta 
da sociedade concorreram à eleição, mas foram coloca-
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dos de lado pelos eleitores, em especial os eleitores 
negros.

Não entendo como o Estado que represento, a 
Bahia, cuja população é composta por 84% de negros 
e afro-descendentes excluídos, eleja somente 1 negro 
para a próxima Legislatura. Repito: um Estado cuja 
população é composta por 84% de negros elegeu so-
mente 1 Deputado negro. Podemos dizer que a Bahia 
quase fica sem um representante negro.

Portanto, cheguei à conclusão de que foram in-
frutíferos os nossos trabalhos e a luta pelas cotas. 

Ouvi, outro dia, o Vereador Agnaldo Timóteo dan-
do uma opinião bastante infeliz em um programa de 
jornalismo da Record, mostrando falta de conhecimen-
to relativamente à questão das cotas na universidade. 
Respeito o Vereador Agnaldo Timóteo, considero-o um 
dos representantes mais ilustres da música popular bra-
sileira, mas, em relação ao sistema de cotas, ao proferir 
seu parecer, demonstrou total desconhecimento.

Vimos que, em São Paulo, não foi reeleito o Dr. 
Hédio Silva, advogado ilustre, professor de Direito Cons-
titucional na USP. No Rio de Janeiro, Antonio Pitanga 
não foi eleito, o marido da ex-Senadora Benedita da 
Silva. E assim aconteceu pelo Brasil afora. Os negros 
que concorreram à eleição para lutar a favor do direito 
dos negros foram deixados de lado.

E vimos a eleição do nosso ex-Ministro Palocci. 
Palocci foi aquele com quem tivemos uma reunião no 
Ministério da Fazenda na qual disse que, se aprovás-
semos o Estatuto da Igualdade Racial, iria contingen-
ciá-lo. Isso quer dizer que esse estatuto não teria valor, 
o dinheiro não iria chegar, não poderíamos financiar 
as políticas a favor da classe negra deste País como 
queríamos. Palocci foi eleito, apesar de todos os es-
cândalos, quebra do sigilo bancário do caseiro e ou-
tras e outras coisas. Por conta disso, vamos colocar de 
lado aqueles que estavam dispostos a lutar pela raça 
negra neste País. Então, senhoras e senhores, estou 
completamente entristecido com essa causa. 

Amanhã teremos uma sessão solene. O dia 20 foi 
segunda-feira, mas vamos realizar amanhã, quinta-feira, 
dia 23, uma sessão solene para homenagear o Dia da 
Consciência Negra. Nessa sessão, vamos poder falar 
mais a respeito de consciência negra neste País.

Muito obrigado. 
O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS 

(PL – MG. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, somente agora, passa-
das algumas semanas desde o falecimento de nosso 
homenageado, é que podemos ocupar esta tribuna para 
prestar sincera e comovida reverência à memória do Dr. 
Márcio Maia Ferreira, nosso amigo dileto, e mineiro e 
brasileiro dos maiores. Estamos certos, no entanto, de 

que o tempo já decorrido não faz por desmerecer nos-
sa homenagem, e acreditamos que a oportunidade do 
preito hoje se ratifica: de fato, ao retomar esta Câmara 
as lides parlamentares, ainda sob os efeitos da última 
campanha eleitoral, poderemos refletir com ciência e 
zelo sobre o exemplo invulgar que nos deixou o Dr. 
Márcio Maia Ferreira. Para tanto, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, pedimos que acompanhem nossas 
palavras, na certeza de que são elas testemunho da 
vida de um grande brasileiro, a quem Minas e o Brasil 
só podem agradecer pelo legado.

As últimas eleições – mormente o segundo turno 
da disputa presidencial – confirmam-nos o que já pen-
sávamos: a Nação brasileira está amadurecida para o 
pleno exercício da democracia, e fez valer sua dispo-
sição ao consagrar majoritariamente o nome do Pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva. Da mesma forma, a 
composição do quadro dos eleitos para este Parlamento 
ratifica a vontade do povo, ao escolher representantes 
à altura de suas expectativas. O momento, portanto, 
é relevante na medida em que a gente brasileira nos 
investe da extraordinária responsabilidade de viabili-
zar no futuro aquilo que até agora não completamos, 
ou seja, o fim da exclusão social e a instauração do 
processo perene de desenvolvimento socioeconômico. 
Pois é este momento e são estes objetivos que nos 
levam a evocar a personalidade do Dr. Márcio Maia 
Ferreira. Ninguém como ele, em sua profícua existên-
cia, mais batalhou para tornar realidade aquele Brasil 
justo e próspero dos nossos ideais.

Temos em mãos um opúsculo que a família fez 
publicar sobre o Dr. Márcio quando do seu falecimento, 
de que nos permitimos transcrever a declaração de um 
de seus filhos, o magistrado Delane Marcolino Ferrei-
ra: “Viveu com intensidade e morreu com dignidade, 
em exemplo de vida que nos orgulha e gratifica”. É a 
afirmação de alguém que conheceu como poucos o 
nosso homenageado, e que sintetiza a sua trajetória: o 
Dr. Márcio Maia Ferreira, como veremos, viveu intensa 
e positivamente a sua condição de cidadão brasileiro 
e de chefe de família exemplar.

Mineiro de boa estirpe, ele nasceu em Belo Ho-
rizonte em 17 de julho de 1929, e faleceu na Capital 
mineira aos 77 anos de idade. Começou a trabalhar 
ainda muito jovem, aos 14 anos, para custear sua 
própria educação, tendo-se diplomado em História e 
Geografia, e mais, como Bacharel em Direito e Admi-
nistração de Empresas. A formação universitária con-
vivia nele com profunda erudição, que se refletia em 
suas preferências ao longo da vida: era um apaixona-
do pelas viagens, e um dedicado cultor dos valores 
culturais. Isso veio a espelhar-se, aliás, no trabalho 
que realizou na Rede Ferroviária Federal, de que foi 
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servidor, com a implantação de museus para resgate 
da memória ferroviária em nosso País.

Foi no ano de 1946 que o Dr. Márcio Maia Fer-
reira ingressou na Rede Ferroviária Federal, através 
da antiga Rede Mineira de Viação. Ali, construiu ele 
uma bela carreira, ocupando sucessivos cargos nas 
áreas administrativa, jurídica, financeira e de pessoal. 
Em 1983 foi designado Superintendente de Pessoal, 
tendo sido investido, em 1987, como Superintendente 
Regional. Nessas funções, enfatizou suas ações em 2 
projetos de magnitude: o resgate da memória ferroviá-
ria do Brasil e a revitalização do transporte ferroviário, 
mediante sua consolidação como instrumento efetivo 
de exportação.

O projeto cultural incluiu a restauração de estações 
ferroviárias por todo o interior mineiro, transformando 
prédios desativados em atuantes centros culturais. Nes-
se contexto, merece registro o exemplo da Rotunda, o 
Museu Ferroviário de São João Del Rey, que é consi-
derado, em seu gênero, o mais importante do mundo. 
Detalhe a mencionar é que ao projeto da Rotunda se 
acopla a linha férrea São João Del Rey – Tiradentes, 
de grande interesse turístico, e que faz do complexo o 
único museu estático e dinâmico de que se tem notícia. 
Já a Capital mineira deve ao Dr. Márcio a instalação, na 
antiga mansão do Conde de Santa Marinha, do Museu 
Ferroviário de Belo Horizonte, com a história da ferrovia 
brasileira desde os primórdios do século XIX. 

Na área econômica, o projeto maior de nosso 
homenageado à frente da Rede foi o implemento das 
exportações de commodities por via ferroviária. Em 
sua gestão, a empresa registrou sucessivos recordes 
de transporte, para o que contribuíram novos métodos 
de trabalho, tais como o controle informatizado do fluxo 
de vagões e da movimentação de cargas. Com isso, 
o corredor de exportação Goiás – Minas – Espírito 
Santo veio a tornar-se formidável ferramenta para o 
escoamento de derivados de petróleo, calcário, pro-
dutos siderúrgicos e agropecuários, tais como carvão 
mineral, fertilizantes, enxofre e trigo.

As atividades do Dr. Márcio Maia Ferreira como 
administrador se desenvolveram a par de intensa mo-
vimentação na área classista. Na Associação dos Ser-
vidores da Viação Férrea – ASER, labutou ele desde 
1968, como seu Diretor-Tesoureiro, e em 1974 tornou-
se Presidente da entidade, posto esse que ocupou 
até o fim de seus dias. Entre suas muitas realizações 
em prol dos colegas funcionários da Rede, listamos 
a administração e ampliação dos Colégios Demerval 
Pimenta, em Belo Horizonte, e Roberto Carneiro, em 
Divinópolis, além da implantação do serviço de assis-
tência jurídica para os servidores.

Foi nas lides político-partidárias que tivemos 
também boa oportunidade de desfrutar da rica convi-
vência de nosso homenageado. Nos quadros do Par-
tido da Frente Liberal, ele foi, por 2 vezes, candidato a 
Deputado Federal. Embora não se tenha elegido, obteve 
sempre expressiva votação, em reconhecimento do elei-
torado a seu espírito público e à sua disposição genuí-
na para servir. Entre seus projetos a desenvolver caso 
fosse eleito, estava o de revitalizar o sistema ferroviário 
nacional, nivelando-o qualitativa e quantitativamente ao 
dos países desenvolvidos. Pois aí temos, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, proposta de grande atualidade, 
que recomendamos à atenção deste Parlamento, por 
partir de um cidadão que muito teria engrandecido esta 
Câmara, se conosco estivesse.

O Dr. Márcio Maia Ferreira soube escolher uma 
companheira à sua altura na pessoa da advogada Dilene 
Lopes Marcolino, modelo de profissional competente e 
de esposa e mãe dedicada. De seu casamento, realiza-
do em 1962, vieram os filhos Delane Marcolino Ferreira, 
membro da magistratura, e Marcelle Marcolino Ferreira 
Lawson-Smith, projetista, além dos netos Matheus e 
Sofia. À família, endereçamos daqui nossa mensagem 
amiga, enquanto pedimos vênia para incluir nos Anais 
desta Casa moção de pesar pelo passamento do Dr. 
Márcio Maia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o falecimento 
do Dr. Márcio Maia Ferreira, como já dissemos, pratica-
mente coincide com momento de transição e de relevância 
para nosso País, quando o resultado das eleições define 
os rumos da vida pública brasileira nos próximos 4 anos. 
Em vista disso, terminamos nossas palavras com uma 
conclamação aos que nos ouvem: que o exemplo de ci-
vismo e probidade de nosso homenageado fique grava-
do em nossas mentes e corações, iluminando-nos nas 
decisões que o povo brasileiro de nós espera.

Muito obrigado.
O SR. NATAN DONADON (PMDB – RO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, registro uma data importante neste País, 23 
de novembro. Trata-se, neste ano, do 29º aniversário do 
Município de Vilhena, localizado no cone sul do Estado 
de Rondônia.

Quero, desta tribuna, homenagear os pioneiros do 
Município, pessoas – a maioria do sul do Brasil – que 
chegaram a essa terra com um único objetivo: dias me-
lhores para eles e suas famílias. 

Passados todos esses anos, Vilhena, atualmente, é 
destaque em vários setores, como o agropecuário, sendo 
uma das cidades que mais produz soja em Rondônia. 

Seus aspectos socioeconômicos e o clima agra-
dável, graças a sua estratégica localização na Amazô-
nia Legal, fazem de Vilhena um município próspero, em 
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franco desenvolvimento e com visão de destaque no 
norte do Brasil.

Com aproximadamente 80 mil habitantes, o Mu-
nicípio de Vilhena está estruturado. A rede bancária é 
constituída por bancos oficiais e particulares. Essas 
instituições financeiras garantem o suporte econômico 
da cidade, viabilizando recursos para os diversos pro-
jetos de desenvolvimento para a região, instalados há 
vários anos, o que representa garantias de confiança 
no futuro de Vilhena. 

O setor educacional do Município é o melhor da 
região, com instituições particular e federal de ensino 
superior nas áreas de Letras, Ciências Contábeis, Admi-
nistração de Empresas, Pedagogia, Direito, Jornalismo, 
Informática, Psicologia, Agronomia, Serviço Social, e 
ainda conta com escolas municipais e estaduais. 

Outro ponto positivo é o setor de saúde, com 
hospitais particulares, vários postos de saúde, clínicas 
especializadas, laboratórios, Hospital Regional que 
atende milhares de pessoas mensalmente de Rondô-
nia e do noroeste de Mato Grosso, com profissionais 
altamente qualificados.

O setor industrial é auto-sustentável economica-
mente, seguindo, a passos largos, o caminho natural 
do desenvolvimento, buscando industrialização, o que 
faz com que o Município se vá firmando como cidade 
altamente urbanizada. 

A Prefeitura busca consolidar esses setores com 
a criação de um distrito industrial, pavimentando ruas e 
avenidas, instalando rede de energia elétrica, de ilumi-
nação, promovendo a urbanização, além de parcerias 
com setores privados e associações, para implanta-
ção de projetos econômicos geradores de emprego e 
divisas para o Município.

Desta tribuna, parabenizo os pioneiros do Muni-
cípio, pessoas capazes, determinadas, que ajudaram 
a que Vilhena seja o que é atualmente: uma das me-
lhores cidades do norte do Brasil.

Quero parabenizar, também, o Prefeito Municipal 
Marlon Donadon, jovem administrador que vem tratando 
a coisa pública com seriedade e responsabilidade.

Parabéns, Vilhena!
Parabéns, Rondônia!
Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP – GO. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, volto a esta tribuna para continuar falando 
dos resultados do Índice de Desenvolvimento Humano 
– IDH, revelados pela pesquisa do Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. 

A pesquisa PNUD realça o Programa Bolsa Famí-
lia como um dos responsáveis pelos avanços de distri-
buição de renda no Brasil. No entanto, o País ainda é 

mais desigual do que todos os países com IDH superior 
ao seu. O que mais se aproxima é o Chile.

Além disso, em apenas 8 países os 10% mais 
ricos da população se apropriam de uma fatia da 
renda nacional maior que a dos ricos brasileiros, que 
abocanham 45,8% da renda. São eles: Chile onde os 
ricos ficam 47%; Colômbia, com 46,9; Haiti, com 47,7; 
Lesoto, com 48,3%; Botsuana, com 56,6%; Suazilân-
dia, com 50,2%; Namíbia, com 64,5%; e República 
Centro-Africana.com 47,7%.

No outro extremo, registra a pesquisa do PNUD 
que só em 7 países a parcela da riqueza apropriada 
pelos 10% mais pobres é menor que no Brasil. Os 
pobres brasileiros detêm 0,8% da renda, fatia superior 
à dos pobres da Colômbia, El Salvador e Botsuana, 
com 0,7%; Paraguai, com 0,6%; e Namíbia, Serra 
Leoa e Lesoto, com 0,5%.

Segundo o documento, a comparação entre os 
20% mais ricos e os 20% mais pobres mostra que, no 
Brasil, a fatia da renda obtida pelo quinto mais rico da 
população (62,1%) é quase 24 vezes maior do que a 
fatia de renda do quinto mais pobre (2,6).

O acesso à água atinge 90% da população 
brasileira, segundo o Relatório de Desenvolvimen-
to Humano do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento. Em 1990, só 83% da população 
tinha acesso à água.

Vale dizer, Sr. Presidente, que com essa melho-
ra, o nível de acesso da população brasileira à água 
é semelhante ao de países com alto Índice de De-
senvolvimento Humano, como Coréia do Sul (92%) 
e Cuba (91%).

No entanto, o Brasil possui uma taxa de coleta 
de esgoto de 75%. Em 1990, 71% da população tinha 
acesso à coleta de esgoto. Com esse percentual, o 
acesso ao saneamento básico no Brasil é pior que 
o de países com IDH inferior ao brasileiro, como Pa-
raguai (80%) e México (79%). O relatório analisou o 
acesso aos serviços de água e saneamento em 177 
países e o impacto do setor em outros indicadores 
sociais.

Segundo a pesquisa do PNUD, o avanço do 
Brasil no acesso à água deixou o País perto da meta 
de elevar o indicador de 90% para 91,5%, estabele-
cida pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
– uma série de metas socioeconômicas que os paí-
ses-membros da ONU se comprometeram a atingir 
até 2015. 

No entanto, o País está longe de atingir a meta 
de saneamento de 85,5%. Para o Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil terá que 
intensificar o ritmo atual de expansão dos serviços e 
ampliar a cobertura de esgoto em 14% até 2015.
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Era o que tinha a dizer.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL 
Luciano Castro PL 
Maria Helena PSB 
Pastor Frankembergen PTB 
Suely Campos PP 
Total de RORAIMA 5

AMAPÁ

Davi Alcolumbre PFL 
Dr. Benedito Dias PP 
Eduardo Seabra PTB 
Evandro Milhomen PCdoB 
Total de AMAPÁ 4

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Asdrubal Bentes PMDB 
Babá PSOL 
Nilson Pinto PSDB 
Socorro Gomes PCdoB 
Zé Lima PP 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 7

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Carlos Souza PP 
Francisco Garcia PP 
Pauderney Avelino PFL 
Silas Câmara PTB 
Vanessa Grazziotin PCdoB 
Total de AMAZONAS 6

RONDÕNIA

Agnaldo Muniz PP 
Eduardo Valverde PT 
Hamilton Casara PSDB 
Miguel de Souza PL 
Total de RONDONIA 4

ACRE

Chicão Brígido PMDB 
Henrique Afonso PT 
João Correia PMDB 
João Tota PP 
Nilson Mourão PT 

Perpétua Almeida PCdoB 
Total de ACRE 6

TOCANTINS

Darci Coelho PP 
Maurício Rabelo PL 
Osvaldo Reis PMDB 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de TOCANTINS 4

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB 
César Bandeira PFL 
Costa Ferreira PSC 
João Castelo PSDB 
Nice Lobão PFL 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB 
Sebastião Madeira PSDB 
Terezinha Fernandes PT 
Wagner Lago PDT 
Total de MARANHÃO 10

CEARÁ

Almeida de Jesus PL 
André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Cambraia PSDB 
Eunício Oliveira PMDB 
Gonzaga Mota PSDB 
Inácio Arruda PCdoB 
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 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PSDB 
Total de CEARÁ 17

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
Júlio Cesar PFL 
Marcelo Castro PMDB 
Moraes Souza PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Simplício Mário PT 
Total de PIAUÍ 6

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Iberê Ferreira PSB 
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Ney Lopes PFL 
Sandra Rosado PSB 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 4

PARAÍBA

Carlos Dunga PTB 
Domiciano Cabral PSDB 
Enivaldo Ribeiro PP 
Luiz Couto PT 
Total de PARAÍBA 4

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
Carlos Batata PFL 
Fernando Ferro PT 
Inocêncio Oliveira PL 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra PFL 
José Múcio Monteiro PTB 
Luiz Piauhylino PDT 
Maurício Rands PT 
Osvaldo Coelho PFL 
Pastor Francisco Olímpio PSB 
Paulo Rubem Santiago PT 
Salatiel Carvalho PFL 
Total de PERNAMBUCO 13

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Helenildo Ribeiro PSDB 
José Thomaz Nonô PFL 
Maurício Quintella Lessa PDT 
Total de ALAGOAS 4

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Jackson Barreto PTB 
João Fontes PDT 
Jorge Alberto PMDB 
Total de SERGIPE 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Aroldo Cedraz PFL 
Claudio Cajado PFL 
Fábio Souto PFL 
Félix Mendonça PFL 
Geddel Vieira Lima PMDB 
Guilherme Menezes PT 
José Rocha PFL 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 

Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira PFL 
Marcelo Guimarães Filho PFL 
Reginaldo Germano PP 
Robério Nunes PFL 
Severiano Alves PDT 
Zelinda Novaes PFL 
Total de BAHIA 19

MINAS GERAIS

Ana Guerra PT 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fernando Diniz PMDB 
Geraldo Thadeu PPS 
Ivo José PT 
João Paulo Gomes da Silva PSB 
José Militão PTB 
José Santana de Vasconcellos PL 
Júlio Delgado PSB 
Lael Varella PFL 
Marcello Siqueira PMDB 
Mário Assad Júnior PSB 
Odair Cunha PT 
Roberto Brant PFL 
Sérgio Miranda PDT 
Vadinho Baião PT 
Vittorio Medioli PV 
Total de MINAS GERAIS 17

ESPÍRITO SANTO

Jair de Oliveira PMDB 
Manato PDT 
Marcus Vicente PTB 
Nilton Baiano PP 
Total de ESPÍRITO SANTO 4

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL 
Almir Moura S.Part. 
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 
Elaine Costa PTB 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Gonçalves PTB 
Francisco Dornelles PP 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
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José Divino S.Part. 
Josias Quintal PSB 
Juíza Denise Frossard PPS 
Laura Carneiro PFL 
Leonardo Picciani PMDB 
Luiz Sérgio PT 
Miro Teixeira PDT 
Moreira Franco PMDB 
Reinaldo Betão PL 
Renato Cozzolino PDT 
Sandro Matos PTB 
Simão Sessim PP 
Total de RIO DE JANEIRO 29

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Amauri Gasques PL 
Angela Guadagnin PT 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Cláudio Magrão PPS 
Durval Orlato PT 
Edinho Montemor PSB 
Edna Macedo PTB 
Fleury PTB 
Gilberto Nascimento PMDB 
Ildeu Araujo PP 
Ivan Valente PSOL 
Jamil Murad PCdoB 
Jefferson Campos PTB 
João Batista PP 
João Paulo Cunha PT 
Lobbe Neto PSDB 
Luiz Carlos Santos PFL 
Luiza Erundina PSB 
Mariângela Duarte PT 
Neuton Lima PTB 
Orlando Fantazzini PSOL 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Professor Luizinho PT 
Roberto Gouveia PT 
Walter Barelli PSDB 
Walter Feldman PSDB 
Wanderval Santos PL 
Xico Graziano PSDB 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de SÃO PAULO 32

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Celcita Pinheiro PFL 
Lino Rossi PP 

Wellington Fagundes PL 
Total de MATO GROSSO 4

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB 
Alberto Fraga PFL 
Jorge Pinheiro PL 
Tadeu Filippelli PMDB 
Tatico PTB 
Total de DISTRITO FEDERAL 5

GOIÁS

Enio Tatico PTB 
João Campos PSDB 
Leonardo Vilela PSDB 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado PFL 
Sandes Júnior PP 
Total de GOIÁS 7

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PPS 
João Grandão PT 
Murilo Zauith PFL 
Waldemir Moka PMDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 6

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PPS 
André Zacharow PMDB 
Dilceu Sperafico PP 
Dra. Clair PT 
Eduardo Sciarra PFL 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB 
Iris Simões PTB 
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB 
Oliveira Filho PL 
Osmar Serraglio PMDB 
Reinhold Stephanes PMDB 
Ricardo Barros PP 
Selma Schons PT 
Takayama PMDB 
Vitorassi PT 
Total de PARANÁ 19

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
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Edinho Bez PMDB 
Fernando Coruja PPS 
Ivan Ranzolin PFL 
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
Leodegar Tiscoski PP 
Luci Choinacki PT 
Mauro Passos PT 
Paulo Afonso PMDB 
Paulo Bauer PSDB 
Zonta PP 
Total de SANTA CATARINA 12

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT 
Cezar Schirmer PMDB 
Edir Oliveira PTB 
Érico Ribeiro PP 
Francisco Turra PP 
Henrique Fontana PT 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Orlando Desconsi PT 
Pastor Reinaldo PTB 
Paulo Gouvêa PL 
Tarcísio Zimmermann PT 
Total de RIO GRANDE DO SUL 12

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
lista de presença registra o comparecimento de 264 
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) – Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 317, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 317, de 2006, que altera dispo-
sitivos da Lei nº 11.322, de 13 de julho de 
2006, que dispõe sobre a renegociação de 
dívidas oriundas de operações de crédito 
rural contratadas na área de atuação da 
Agência de Desenvolvimento do Nordeste 
– ADENE, e dá outras providências. Penden-
te de parecer da Comissão Mista.

Prazo na comissão mista: 30-8-06
Prazo na câmara: 13-9-06
Sobresta a pauta em: 1-10-06 (46º dia)
Perda de eficácia: 14-12-06

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra, para oferecer parecer à medida provisória 

e às emendas a ela apresentadas, pela Comissão Mista, 
ao ilustre Deputado Givaldo Carimbão. (Pausa.)

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Sr. Relator 
está se deslocando para o plenário. V.Exa. poderia aguar-
dar um pouco?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – É ver-
dade, S.Exa. esteve aqui há pouco e disse que seu pare-
cer estava pronto, fruto de amplo entendimento. Portanto, 
vamos aguardá-lo.

Enquanto S.Exa. não chega, vou chamar os ins-
critos.

O SR. ALBERTO FRAGA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

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

O SR. ALBERTO FRAGA (PFL-DF. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem foi anunciada 
a criação da CPI das ONGs no Senado Federal. A meu 
ver, muita coisa virá à tona com essa CPI.

No início do meu primeiro mandato, apresentei um 
projeto regulamentando as ONGs. À época, em 1999, as 
ONGs brasileiras já teriam movimentado quase 20 bilhões 
de reais no País. Hoje, existe ONG que serve para lava-
gem de dinheiro. 

Essa CPI do Senado vai encontrar problemas gra-
víssimos em ONGs ligadas ao Governo do PT. Se houver, 
evidentemente, outras ONGs ligadas a outros governos, 
têm de vir a público, sim, até mesmo porque o PT já está 
vacinado. Diante de tanta corrupção, de tantas denúncias, 
saiu vitorioso nas urnas! Vai ter medo de quê? 

Sr. Presidente, essas ONGs estão muito à vontade, 
principalmente na PETROBRAS. Com a instalação da 
CPI, as coisas realmente vão aparecer. O povo brasileiro, 
mesmo aquele que votou por causa da cesta básica, vai 
começar a entender que entregou de novo o País a uma 
verdadeira quadrilha. Portanto, a CPI das ONGs pode 
contribuir, mais uma vez, para conhecermos essas gra-
ves questões.

O que pretendemos? Pelo menos que se regulamen-
te a atuação das ONGs no Brasil. Há ONGs que servem 
para lavar dinheiro; outras servem como operadoras de 
membros do próprio Governo. O que se pretende nesse 
projeto apresentado por nós é que a organização não 
governamental seja obrigada a apresentar um relatório 
mensal ou semestral declarando a origem do dinheiro, para 
onde foi, quem são os seus diretores e qual o seu objetivo 
principal. Se essa CPI não descobrir as maracutaias e os 
roubos que hoje existem em torno dessas ONGs, certa-
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mente, aprovando-se o projeto de lei, já é uma forma 
de frear o ímpeto dessas organizações. 

Caso as ONGs, por meio do seu poderoso lobby, 
que é a Associação Brasileira das ONGs – ABONG, 
não consigam impedir os trabalhos ou até mesmo a 
abertura dessa CPI, não tenho dúvida de que muita 
coisa virá à tona, muita coisa mesmo! Aí, o povo brasi-
leiro vai lembrar, mais uma vez, aquele ditado: depois 
da porta arrombada, não adianta colocar tramela.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto 
aguardamos o Relator, lembro que a Comissão de Or-
çamento em andamento tem o prazo de apresentação 
de emendas aberto até terça-feira. Portanto, faço um 
apelo aos Srs. Parlamentares para que agilizem as 
reuniões das bancadas. Nós não podemos ampliar 
mais esse prazo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Até 
a próxima terça-feira, dia 28?

O SR. RICARDO BARROS – Até a próxima terça-
feira, dia 28, é o prazo de apresentação de emendas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sim, 
mas eu soube que esse prazo seria adiado.

O SR. RICARDO BARROS – Não, foi decidido 
que o prazo é dia 28. Existem pedidos de adiamento.

Sr. Presidente, o Orçamento está muito atrasado. 
Temos um Orçamento difícil. O Governo já se apropriou 
das receitas atípicas, que eram sempre uma reserva 
do Relator para atender às demandas das emendas 
individuais e coletivas; temos o problema do salário 
mínimo, que o Governo pretendeu diminuir em função 
da redução do crescimento do PIB, e o Relator não 
quer reduzir. Portanto, terá que viabilizar recursos para 
isso. Quanto antes iniciarmos a tramitação efetiva do 
Orçamento melhor para todos.

Então, gostaria de fazer um apelo aos Parla-
mentares e às Comissões no sentido de que tomem 
suas decisões para que possamos encerrar o prazo 
de apresentação de emendas, dando aos Relatores 
Setoriais oportunidade de preparar seus relatórios, e 
votemos o Orçamento dentro do exercício fiscal, que 
é a nossa obrigação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Acho 
que V.Exa. levantou uma questão fundamental. O Orça-
mento Geral da União precisa ser concluído e votado 
este ano a fim de que o País possa dispor, no próximo 
ano, da sua Lei de Meios, que trata do financiamento 

do custeio, da máquina administrativa e dos investi-
mentos para o País.

Precisamos, nesse novo modelo desenhado pelo 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fazer com que es-
ses investimentos sejam cada vez maiores para que, a 
iniciativa privada se instalando, possa gerar empregos 
e renda. O Estado não tem obrigação de fazê-lo, mas 
sim a de, com esses investimentos, induzir a geração 
de renda e emprego.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Alberto Fraga falou em CPI ou CPMI das ONGs. 

Eu me pergunto sobre a possibilidade de uma 
CPI funcionar até o mês de dezembro. Parece-me que 
a iniciativa de que o Deputado fala – e não sei se é do 
Senado ou desta Casa – estaria condicionada a fun-
cionar nesta Legislatura, o que significa, obviamente, 
que não é séria uma CPI desse porte. Se quiserem 
instalar uma CPI, poderemos fazê-lo no mês de janeiro 
ou fevereiro e iniciar esse trabalho. 

Parece-me que alguns não desceram ainda do 
palanque eleitoral, lamentavelmente.

Eu gostaria que fizessem essa investigação, sim, 
mas querer instalar uma CPI agora para terminar em 
dezembro significa que, efetivamente, não se quer in-
vestigar. Isso parece mais uma brincadeira.

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

cedo a palavra, para oferecer parecer à Medida Pro-
visória nº 317, de 2006, e às emendas a ela apresen-
tadas, pela Comissão Mista, ao Sr. Deputado Givaldo 
Carimbão.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PSB-AL. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, fui incumbido de dar parecer à 
Medida Provisória nº 317, de 2006, encaminhada por 
meio da Mensagem nº 707.

Em princípio, gostaria de dizer aos ilustres com-
panheiros que, embora não tenha sido fácil, procurei 
construir o entendimento, até porque várias emendas 
foram apresentadas. Para não haver traumas, acho 
importante, ao relatar uma matéria como essa, buscar 
o entendimento entre todos.

Conversei com vários Deputados, especialmen-
te com aqueles que tinham oferecido emendas, tanto 
da base do Governo quanto da Oposição, e procurei 
fazer aquilo que era possível. Se não foi o suficiente, 
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foi o possível para a relatoria. Algumas questões não 
foram contempladas, porque não é fácil contemplar a 
todos, mas tivemos uma média de entendimento entre 
todos os partidos e companheiros. 

Dessa forma, está aqui nosso parecer, do qual 
entrego cópia à Mesa para que distribua às Sras. e aos 
Srs. Deputados, se entender necessário.

Atendendo ao que dispõe o art. 62, da Constitui-
ção Federal, com a redação que lhe foi atribuída pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 
2001, o Exmo. Sr. Presidente da República, por meio 
da Mensagem nº 707, de 16 de agosto de 2006, sub-
meteu à deliberação do Congresso Nacional a Medida 
Provisória nº 317, de 2006, que altera dispositivos da 
Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006 – que, entre ou-
tros aspectos, trata da negociação das dívidas rurais –, 
e adota três providências principais. 

O Governo já havia editado medida provisória 
tratando do tema, mas agora, com a Medida Provisó-
ria nº 317, de 2006, contempla o sentimento da Casa 
como um todo.

O nosso voto é pela admissibilidade, de acordo 
com art. 62 da Constituição Federal, que estabelece 
que, em caso de relevância e urgência, é admissível 
a adoção de medida provisória pelo Sr. Presidente da 
República, que deverá submetê-la de imediato ao Con-
gresso Nacional. 

A admissibilidade da medida provisória restringe-
se, assim, aos pressupostos de relevância e urgência. 
Entendemos que esses pressupostos se fazem presen-
tes no caso sob exame, uma vez que, dada a premência 
e a necessidade de implementação das providências 
adotadas pela Medida Provisória nº 317, de 2006, tor-
nam-se exíguos os prazos para a tramitação de projetos 
de lei, ainda que em regime de urgência.

Cumpre observar que a Medida Provisória nº 317, 
de 2006, aperfeiçoa dispositivos da Lei nº 11.322, de 
2006, que derivou de outra medida provisória, a de nº 
285, de 2006. Essas normas legais buscam amenizar 
as dificuldades financeiras em que se encontra parcela 
significativa da agricultura nacional, em razão da con-
jugação de adventos negativos que se repetiram nas 
duas últimas safras, entre estes estiagens prolongadas, 
desvalorização do dólar em relação ao real e declínio 
dos preços das commodities agrícolas. 

O Governo foi sensível, e nós construímos esse 
entendimento. 

Com a queda do dólar, naturalmente houve uma 
defasagem profunda e, com os problemas climáticos, 
perdeu-se a safra. Não é justo que os produtores rurais 
sofram com as intempéries climáticas. Como não havia 

seguro real, a melhor forma de contemplar os produtores 
rurais brasileiros seria por meio de medida provisória. 

Já havia uma medida provisória relativa ao Nor-
deste. Esta contempla toda a produção, incluindo as 
dos Estados da Região Sul. É o que garante o enten-
dimento.

Da Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica 
Legislativa.

Atendidos os pressupostos de urgência e relevân-
cia e constatando que as matérias tratadas no diploma 
legal sob análise não se enquadram no rol das vedações 
impeditivas à edição de medidas provisórias, listadas nos 
incisos I a IV do art. 62 e no art. 246 da Constituição Fe-
deral, e nem se inserem entre aquelas cuja competência 
é exclusiva do Congresso Nacional ou de qualquer uma 
de suas Casas, tampouco ferem qualquer princípio ou 
preceito da Lei Maior, voto pela constitucionalidade e pela 
juridicidade da Medida Provisória nº 317, de 2006. Quanto 
à técnica legislativa, entendo atendidos os requisitos da 
Lei Complementar nº 95, de 6 fevereiro de 1998.

Da Adequação Financeira e Orçamentária. 
Cabe, preliminarmente ao exame de mérito, apre-

ciar a matéria quanto à sua adequação orçamentária e 
financeira, que, nos termos do art. 5º, § 1º, da Resolu-
ção nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, consiste em 
analisar a repercussão sobre a receita ou a despesa pú-
blica da União e da implicação quanto ao atendimento 
das normas orçamentárias e financeiras vigentes, em 
especial a conformidade com a Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, a Lei do Plano Plurianual, 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária 
da União.

A Medida Provisória nº 317, de 2006, altera dis-
positivos da Lei nº 11.322, de 2006, para acrescentar 
alguns benefícios. Por sua vez, os custos decorrentes 
das vantagens concedidas pela Lei nº 11.322, de 2006, 
estão sendo compensados na forma estabelecida no 
seu art. 17, in verbis:

“Art. 17. O Poder Executivo deverá con-
siderar os custos decorrentes das vantagens 
concedidas nos termos desta Lei, promovendo 
limitação de empenho e movimentação financei-
ra em igual montante, quando da programação 
financeira do cronograma mensal de desembolso 
prevista nos arts. 8º e 9º da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000”.

A medida provisória em exame não altera esse ar-
tigo, o que implica que os custos adicionais da Medida 
Provisória nº 317, de 2006, também serão compensados 
com base na limitação de empenho e movimentação 
financeira, quando da programação financeira do cro-
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nograma mensal de desembolso prevista nos arts. 8º e 
9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Foram apresentadas algumas emendas, Sr. Pre-
sidente, e nós, na medida do possível, construímos 
com toda a Casa um entendimento em relação a elas, 
de acordo com o sentimento daqueles que entendiam 
contribuir com a medida provisória.

Do Mérito. 
A Medida Provisória nº 317, de 2006, aperfei-

çoa dispositivos da Lei nº 11.322, de 13 de julho de 
2006. Um desses aprimoramentos é a extensão, para 
a safra agrícola de 2005/2006, da incidência das sub-
venções econômicas autorizadas pelo art. 13 da Lei 
nº 10.322, de 2006 (rebates, bônus de adimplência, 
garantia de preços de produtos agropecuários, entre 
outros benefícios), para as operações a serem con-
tratadas, no âmbito do PRONAF, junto às instituições 
financeiras integrantes do Sistema Nacional de Cré-
dito Rural – SNCR.

Inova a medida provisória ao condicionar à si-
tuação de adimplência, com respeito às obrigações 
vencidas em 31 de dezembro de 2004, o refinancia-
mento com recursos obrigatórios do crédito rural de 
parcelas vencidas em 2005 e vencidas ou vincendas 
em 2006, relativas a dívidas vinculadas ao programa 
de securitização, ao PESA e ao RECOOP. A providên-
cia privilegia os produtores rurais que quitarem suas 
obrigações financeiras.

Outrossim, entendo oportunas e justas as de-
mais medidas adotadas pela Medida Provisória nº 
317, de 2006. Em especial, destaco a possibilidade 
de os refinanciamentos a serem concedidos cobrirem 
as despesas referentes ao pagamento das parcelas 
de 2005 e 2006, efetuado entre 14 de julho de 2006 e 
17 de agosto de 2006, e as condições estabelecidas 
para o refinanciamento das mesmas parcelas quando 
vinculadas a operações adquiridas ou desoneradas 
de risco pela União por força da Medida Provisória nº 
2.196-3, de 24 de agosto de 2001.

Certamente, o conjunto das medidas adotadas 
pela Medida Provisória nº 317, de 2006, contribuirá 
de forma significativa para a recuperação do equilí-
brio financeiro de uma grande parcela dos produtores 
rurais do País.

Quero dizer aos senhores que não é justo para 
os produtores rurais que, em razão das intempéries 
climáticas, não conseguem saldar seus compromissos 
financeiros, sofrerem tanto porque o Governo não tem 
sensibilidade para entender sua situação e assegurar-
lhes melhor condição.

Outro problema é o dólar. O Brasil inteiro cansou 
de ouvir a mídia informando que a economia agrícola 
teve grande queda. Apesar disso, quem não conseguiu 
renegociar as dívidas foi tratado como criminoso. Sou 
do Nordeste, de Alagoas, e sei muito bem o que é isso. 
Por exemplo, um cidadão comprou vacas por 1.000 re-
ais, 1.500 reais, mas as vacas morreram por causa das 
intempéries. Ele tomou empréstimo de 10.000 reais e 
já havia pago 1.000 reais e ainda continuava devendo. 
Além disso, ainda corria o risco de perder para o banco 
o patrimônio construído ao longo da vida.

Não é justa essa situação; os devedores não têm 
condições de refinanciar a dívida. O Governo informa 
que tem dinheiro para oferecer financiamento a esses 
produtores, mas quem é inadimplente não pode tomar 
dinheiro emprestado. E como dar condições de traba-
lho para essas pessoas que estão inadimplentes? Por 
isso essa medida provisória visa dar aos produtores 
rurais condições de buscar refinanciamento para po-
derem voltar a trabalhar.

Sr. Presidente, passo a V.Exa. o parecer. Serão 
distribuídas cópias aos Deputados interessados. No 
mais, na qualidade de Relator, coloco-me à disposi-
ção de todos para que possamos aprovar hoje essa 
medida provisória.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 317, DE 2006 
(Mensagem Nº 707)

Altera dispositivos da Lei nº 11.322, 
de 13 de julho de 2006, que dispõe sobre a 
renegociação de dívidas oriundas de ope-
rações de crédito rural contratadas na área 
de atuação da Agência de Desenvolvimento 
do Nordeste – ADENE, e dá outras provi-
dências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Givaldo Carimbão

I – Relatório

Nos termos do art. 62 da Constituição Federal, 
com a redação que lhe foi atribuída pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, por 
meio da Mensagem nº 707, de 16 de agosto de 2006, 
submeteu à deliberação do Congresso Nacional a Me-
dida Provisória nº 317, de mesma data.

Ao alterar dispositivos da Lei nº 11.322, de 13 de 
julho de 2006, que, entre outros aspectos, trata da re-
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negociação de dívidas rurais, a Medida Provisória nº 

317, de 2006, adota três providências principais.
Primeiro, inclui as operações de custeio da sa-

fra agrícola 2005/2006 entre os financiamentos do 
PRONAF, contraídos junto a quaisquer instituição fi-
nanceira integrante do Sistema Nacional de Crédito 
Rural – SNCR, que poderão ser objeto de subvenções 
econômicas a serem concedidas a título de rebates, 
bônus de adimplência, garantia de preços de produtos 
agropecuários, entre outras modalidades.

Segundo, estabelece que somente os mutuários 
adimplentes com suas obrigações vencidas até 31 de 
dezembro de 2004 poderão beneficiar-se de financia-
mentos lastreados por recursos controlados do crédi-
to rural, destinados à liquidação de parcelas vencidas 
em 2005 e vencidas ou vincendas em 2006 de dívidas 
renegociadas ou alongadas sob a égide do programa 
de securitização, do PESA e do RECOOP.

Terceiro, fixa prazo de até 5 anos, com até dois 
de carência, para tais refinanciamentos e autoriza a 
cobertura das despesas relativas a pagamentos das 
parcelas de 2005 e 2006 efetuados entre 14 de julho 
de 2006 e 17 de agosto de 2006.

Para as parcelas a serem refinanciadas relativas 
às operações que tenham sido adquiridas ou desone-
radas de risco pela Unido por força do art. 2º da Me-
dida Provisória nº 2.196-3, de 24 de agosto de 2001, 
a Medida Provisória nº 317, de 2006:

– substitui os encargos de inadimplência 
pela correção do saldo devedor a ser liquida-
do pela variação da taxa SELIC, a partir do 
vencimento, metodologia esta mais vantajosa 
para os mutuários;

– mantém a incidência de bônus ante-
riormente previstos para a situação de adim-
plência;

– autoriza a equalização de taxa de ju-
ros pelo Tesouro Nacional, nos casos em que 
o risco apurado se mostrar incompatível com 
os encargos a serem cobrados dos mutuá-
rios; e

– prevê que o saldo devedor não será 
majorado pela variação do preço mínimo, para 
as dívidas securitizadas.

No decorrer do prazo regimental, foram ofereci-
das, perante a Comissão Mista incumbida de emitir 
parecer sobre a matéria, oito emendas, de autoria dos 
seguintes Parlamentares:

Não tendo sido convocada reunião para instala-
ção da Comissão Mista destinada a examinar e emitir 
parecer sobre a Medida Provisória nº 317, de 2006, 
com base no disposto no parágrafo único do art. 2º 
do Regimento Interno do Senado Federal, cabe aos 
Plenários das duas Casas deliberar sobre a matéria. 
Passamos, a seguir, a apresentar o nosso voto ao Ple-
nário da Câmara dos Deputados.

II – Voto do Relator

Da Admissibilidade

O art. 62 da Constituição Federal estabelece 
que, em caso de relevância e urgência, é admissí-
vel a adoção de medida provisória pelo Presidente 
da República, que deverá submetê-la de imediato ao 
Congresso Nacional.

A admissibilidade da medida provisória restrin-
ge-se, assim, aos pressupostos de relevância e ur-
gência. Entendemos que estes pressupostos fazem-
se presentes no caso sob exame, uma vez que, dada 
a preeminência e a necessidade de implementação 
das providências adotadas pela Medida Provisória nº 
317, de 2006, tornaram-se exíguos os prazos para a 
tramitação de projetos de lei, ainda que em regime 
de urgência.

Cumpre observar que a Medida Provisória nº 317, 
de 2006, aperfeiçoa dispositivos da Lei nº 11.322, de 
2006, que derivou de outra medida provisória, a de nº 
285, de 2006. Essas normas legais buscam amenizar 
as dificuldades financeiras em que se encontra parcela 
significativa da agricultura nacional, em razão da con-
jugação de adventos negativos que se repetiram nas 
duas últimas safras, entre estes estiagens prolonga-
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das, a desvalorização do dólar em relação ao real e o 
declínio dos preços das commodities agrícolas.

Ante o exposto, manifesto-me pela admissibilida-
de da Medida Provisória nº 317, de 2006.

Da Constitucionalidade, Juridicidade 
 e Técnica Legislativa

Atendidos os pressupostos de urgência e rele-
vância e constatando que as matérias tratadas no di-
ploma legal sob análise não se enquadram no rol das 
vedações impeditivas à edição de medidas provisórias, 
listadas nos incisos I a IV do art. 62 e no art. 246 da 
Constituição Federal, e nem se inserem entre aquelas 
cuja competência é exclusiva do Congresso Nacional 
ou de quaisquer uma de suas Casas, tampouco ferem 
qualquer princípio ou preceito da Lei Maior, voto pela 
constitucionalidade e pela juridicidade da Medida Pro-
visória nº 317, de 2006. Quanto à técnica legislativa, 
entendo atendidos os requisitos da Lei Complementar 
nº 95, de 6 de fevereiro de 1998.

Da Adequação Financeira e Orçamentária

Cabe, preliminarmente ao exame de mérito, 
apreciar a matéria quanto à sua adequação orça-
mentária e financeira que, nos termos do art. 5º, 
§ 1º, da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso 
Nacional, consiste em analisar a repercussão so-
bre a receita ou a despesa pública da União e da 
implicação quanto ao atendimento das normas or-
çamentárias e financeiras vigentes, em especial a 
conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000, a Lei do Plano Plurianual, a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária 
da União.

A Medida Provisória nº 317, de 2006, altera 
dispositivos da Lei nº 11.322, de 2006, para acres-
centar alguns benefícios. Por sua vez, os custos 
decorrentes das vantagens concedidas pela Lei nº 

11.322/2006 estão sendo compensados na forma 
estabelecida no seu art. 17, in verbis:

“Art. 17. O Poder Executiva deverá 
considerar as custos decorrentes das van-
tagens concedidas nas termos desta Lei, 
promovendo limitação de empenho e mo-
vimentação financeira em igual montante, 
quando da programação financeira da cro-
nograma mensal de desembolso prevista 
nos arts. 8º e 9º da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maioria 2000.”

A MPV em exame não altera esse artigo, o que 
implica que os custos adicionais da MPV nº 317, 
de 2008, também serão compensados com base na 

tramitação de empenho e movimentação financeira, 
quando da programação financeira do cronograma 
mensal de desembolso prevista nos arts. 8º e 9º da 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Foram apresentadas oito emendas à MPV no 

317, de 2006. Verificamos que as emendas de nos 
01 a 05 promovem ajustes no texto para ampliar o 
leque de benefício ou de beneficiários previstos, 
sendo que os eventuais custos adicionais entende-
mos também devem ser suportados no âmbito da 
programação financeira e orçamentária do Governo 
Federal. Com relação às emendas de na 06 a 08, 
constatamos que estas tratam de matéria estranha 
à Medida Provisória, o que contraria o disposto no 
§ 4º da art. 4º da Resolução nº 1, de 2002, do Con-
gresso Nacional.

Diante da exposto, voto pela adequação orça-
mentária e financeira da Medida Provisoria nº 317, 
de 2006, e das ementas de nos 01 a 05; e pela re-
jeição das emendas de nos 06 a 08.

Do Mérito

A Medida Provisória nº 317, de 2006, aperfeiçoa 
dispositivos da Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006. 
Um desses aprimoramentos é a extensão, para a sa-
fra agrícola 2005/2006, da incidência das subvenções 
econômicas autorizadas pelo art. 13 da Lei nº 10.322, 
de 2006 (rebates, bônus de adimplência, garantia de 
preços de produtos agropecuários, entre outros be-
nefícios), para as operações a serem contratadas, no 
âmbito do PRONAF,

junto às instituições financeiras integrantes do 
Sistema Nacional da Crédito Rural – SNCR.

Inova a MPV ao condicionar à situação de adim-
plência, com respeito às obrigações vencidas em 31 
de dezembro de 2004, o refinanciamento com recursos 
obrigatórios do crédito rural de parcelas vencidas em 
2005 e vencidas ou vincendas em 2006, relativas a dívi-
das vinculadas ao programa de securitização, ao PESA 
e ao RECOOP. A providência privilegia os produtores 
rurais que quitaram suas obrigações financeiras.

Outrossim, entendo oportunas e justas as demais 
medidas adotadas pela MPV nº 317, de 2006. Em es-
pecial, destaco a possibilidade de os refinanciamentos 
a serem concedidos cobrirem as despesas referentes 
ao pagamento das parcelas de 2005 e 2006, efetuado 
entre 14 de julho de 2006 e 17 de agosto de 2006, e as 
condições estabelecidas para o refinanciamento das 
mesmas parcelas quando vinculadas a operações ad-
quiridas ou desoneradas de risco pela União por força 
da MPV nº 2.196-3, de 24 de agosto de 2001.

Certamente, o conjunto das medidas adotadas 
pela MPV nº 317, de 2006, contribuirá de forma signi-
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ficativa para a recuperação do equilíbrio financeiro de 
uma grande parcela dos produtores rurais do País.

Julgamos conveniente apresentar Projeto de Lei 
de Conversão a esta medida provisória efetuando os 
seguintes aprimoramentos:

a) alteração do § 3º e inclusão de um in-
ciso III no § 5º do art. 2º da Lei nº 11.322, de 
2006, de modo a definir com clareza a quem 
compete assumir o ônus decorrente das dis-
posições do referido artigo;

b) inserção de um parágrafo único no art. 
8º da Lei nº 11.322, de 2006, estabelecendo 
competências para a definição de condições 
e critérios a serem observados na aquisição, 
pelo FNE, de operações renegociadas;

c) alteração da redação do art. 11 da Lei 
nº 11.322, de 2006, de forma a garantir que 
condições financeiras favorecidas se apliquem 
a cada programa amparado pela Lei nº 10.696, 
de 2003, quando objeto de repactuação, alonga-
mento ou individualização de operações;

d) correção da redação do art. 13 da Lei 
nº 11.322, de 2006, na expressão referente ao 
Sistema Nacional de Crédito Rural;

e) inserção de um novo art. 15-B, autori-
zando a União a aditar as Cédulas de Produto 
Rural –  CPR, realizadas entre 2003 e 2004, no 
âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos 
e permitindo a individualização das referidas 
cédulas.

Com base no exposto, quanto ao mérito, voto pela 
aprovação da Medida Provisória nº 317, de 2006, na forma 
do Projeto do Lei de Conversão anexo. São rejeitadas as 
oito emendas apresentadas perante a Comissão Mista.

Sala das Sessões, em de de 2006. – Deputado 
Givaldo Carimbão, Relator.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO À MEDIDA 
PROVISÓRIA Nº 317, DE 16 DE AGOSTO DE 2006

Altera dispositivos da Lei nº 11.322, de 13 
de julho de 2006, que dispõe sobre a renego-
ciação de dívidas oriundas de operações de 
crédito rural contratadas na área de atuação 
da Agência de Desenvolvimento do Nordeste 
– ADENE, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 2º, 11, 13 e 15 da Lei nº 11.322, de 

13 de julho de 2008, passam a vigorar com as seguin-
tes alterações:

“Art. 2º ........ ...............................................

§ 3º Para efeito do disposto nos incisos I e 
II do caput deste artigo, fica o gestor do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste 
autorizado a adquirir, para a carteira do Fundo, 
a partir da data da renegociação, as operações 
realizadas com recursos do FAT não equaliza-
dos, bem como, assumir o ônus decorrente das 
disposições deste artigo.

.............. .....................................................
§ 5º .............. ..............................................
III – Para efeito do disposto neste parágra-

fo, fica o gestor do Fundo Constitucional de Fi-
nanciamento do Nordeste autorizado a adquirir, 
a partir da data da renegociação, as operações 
realizadas com recursos do FAT ou de outras 
fontes sem equalizaçâo, e as operações rea-
lizadas com recursos do FNE combinado com 
recursos do FAT ou com outras fontes, para a 
carteira do Fundo, bem como, nesses casos, 
assumir o ônus decorrente das disposições 
deste artigo;” (NR)

“Art. 11. Ficam autorizados a repactuação, 
o alongamento e a individualização de opera-
ções de crédito rural do Programa Especial de 
Crédito para a Reforma Agrária – PROCERA 
e do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar – PRONAF, que tenham 
sido protocoladas ou apresentadas formalmen-
te aos agentes financeiros até 31 de maio de 
2004, garantidas as condições financeiras para 
cada programa previstas na Lei nº 10.696, de 2 
de julho de 2003.

Parágrafo único. Para as operações de que 
trata este artigo, o Conselho Monetário definirá 
novos prazos para o cumprimento das condições 
estabelecidas na Lei nº 10.696/03.” (NR)

“Art. 13. Fica a União autorizada a conceder 
subvenções econômicas na forma de rebates, 
bônus de adimplência, garantia de preços de 
produtos agropecuários ou outros benefícios, no 
âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar – PRONAF, a agricultores 
familiares que contratarem operações de finan-
ciamento rural nas instituições financeiras inte-
grantes do Sistema Nacional de Crédito Rural, 
respeitadas suas disponibilidades orçamentárias 
e financeiras.

Parágrafo único. A autorização de que trata 
o caput deste artigo também abrange as ope-
rações de financiamento de custeio no âmbito 
do PRONAF contratadas na safra 2005/2006”.  
(NR)
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“Art. 15. Fica autorizada a utilização de re-
cursos controlados do crédito rural em operações 
de crédito no valor necessário à liquidação de 
parcelas vencidas em 2005 e vencidas ou vin-
cendas em 2006:

................. ..................................................
§ 2º Para ter direito à modalidade de finan-

ciamento de que trata o caput, os beneficiários 
deverão estar adimplentes com as parcelas ven-
cidas até 31 de dezembro de 2004.

§ 3º Os recursos do financiamento de que 
trata o caput serão destinados direta e exclusiva-
mente para a Iiquidação das parcelas vencidas 
em 2005 e vencidas ou vincendas em 2006.

§ 4º As operações de crédito a que se refere 
o caput poderão ter prazo de reembolso de até 
cinco anos, incluindo até dois anos de carência 
para pagamento da primeira parcela, devendo o 
respectivo cronograma ser fixado de acordo com 
o fluxo de caixa da atividade do mutuário.

§ 5º Admite-se, ainda, o financiamento 
de que trata este artigo para cobrir despesas 
relativas ao pagamento das parcelas de 2005 
e 2006, das operações mencionadas nos inci-
sos I e II do caput, efetuado pelos mutuários 
entre 14 de julho de 2006 e 17 de agosto de 
2006.” (NR)

Art. 2º O art. 8º da Lei nº 11.322, de 2006, passa 
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Parágrafo único. Os Ministérios da Fa-
zenda e da Integração Nacional definirão, por 
meio de Portaria Interministerial, as condições 
e os critérios para a aquisição pelo FNE, quan-
do for o caso, das operações renegociadas com 
base nos artigos 2º e 3º desta Lei.” (NR)

Art. 3º A Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 15-A. A medida de que trata o art. 15 
aplica-se também às operações alongadas ou 
renegociadas com base na Lei nº 9.138, de 29 
de novembro de 1995, inclusive aquelas forma-
lizadas de acordo com a Resolução nº 2.471, 
de 26 de fevereiro de 1998, do Conselho Mo-
netário Nacional, adquiridas ou desoneradas 
de risco pela União nós termos do disposto no 
art. 2º da Medida Provisória nº 2.196-3, de 24 
de agosto de 2001.

§ 1º Quando da quitação das parcelas, 
vencidas em 2005 e vencidas ou vincendas em 
2006, das operações de que trata o caput, os 
valores devidos deverão ser atualizados pelos 

encargos de normalidade até a data do res-
pectivo vencimento, observadas as seguintes 
condições:

I – o valor de cada parcela deve ser cal-
culado sem encargos adicionais de inadimple-
mento, inclusive com o bônus de adimplência, 
de que tratam a alínea d do inciso V do § 5º do 
art. 5º da Lei nº 9.138, de 1995, e os incisos e 
II do art. 2º da Lei nº 10.437, de 25 de abril de 
2002, e a não incidência da correção do preço 
mínimo, de que trata o inciso III do § 5º do art. 
5º da Lei nº 9.138, de 1995, nos termos do § 
5º do art. 1º da Lei nº 10.437, de 2002;

II – da data de vencimento da parcela até 
a data do efetivo pagamento deve ser aplicada 
a variação pro rata die da taxa média ajus-
tada dos financiamentos diários apurados no 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 
– SELIC para títulos públicos federais.

§ 2º Admite-se a concessão das condi-
ções previstas no § 1º para os mutuários que 
quitarem, até 29 de dezembro de 2006, as 
parcelas, vencidas em 2005 e vencidas ou vin-
cendas em 2008, das operações de que trata o 
caput, independentemente da contratação do 
financiamento a que se refere o art. 15.

§ 3º Fica o Tesouro Nacional autorizado a 
equalizar as taxas de juros nos financiamentos 
realizados para quitação das parcelas de ope-
rações contempladas no caput deste artigo, 
nos casos em que o risco apurado se mostrar 
incompatível com a taxa a ser cobrada do to-
mador, conforme regulamentação a cargo do 
Ministério da Fazenda”. (NR)

“Art. 15-B. Fica a União autorizada a adi-
tar as Cédulas de Produto Rural – CPR, realiza-
das entre 2003 e 2004, no. âmbito do Programa 
de Aquisição de Alimentos, sendo permitido a 
individualização das referidas cédulas efetua-
das com aval solidário e a ampliação do prazo 
em até 4 anos para a sua quitação, contados 
a partir da data de publicação desta Lei.

Parágrafo único, O Comitê Gestor do 
Programa de Aquisição de Alimentos, estabe-
lecido na forma do parágrafo 3º do artigo 19, 
da Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003, fica 
autorizado a definir as demais condições para 
a efetivação desta medida.” (NR)

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

Sala das Sessões, de de 2006. – Deputado Gi-
valdo Carimbão, Relator.
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O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra para tirar uma dúvida com o Relator.

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

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Relator, a única alteração 
produzida por V.Exa. foi a inserção da safra agrícola 
de 2005/2006? Todos os demais itens permanecem 
exatamente os mesmos da medida provisória?

O SR. GIVALDO CARIMBÃO – Exatamente. 
Alteramos, 2005/2006, porque a safra havia sido que-
brada nessa época e os produtores rurais estavam 
pressionando, com razão. Eu procurei construir com 
eles, é claro, e o Governo conseguiu entender que 
poderia aceitar sua reivindicação, e nós conseguimos 
colocar 2005/2006.

O SR. WILSON SANTIAGO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. WILSON SANTIAGO (PMDB-PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria 
que V.Exa. determinasse à Assessoria a distribuição 
de cópias do substitutivo do Relator para que tenha-
mos condições de nos posicionar em relação a essa 
matéria, que, de fato, é muito importante não só para 
o Nordeste, mas para outras regiões do País.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Gos-
taria que V.Exa., Deputado Givaldo Carimbão, nos 
enviasse o parecer o mais rápido possível para provi-
denciarmos as cópias,.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO – Já foi entregue.
O SR. ALBERTO FRAGA – Sr. Presidente, peço 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. ALBERTO FRAGA (PFL-DF. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Agradecemos ao Relator 
a sensibilidade. Entendemos que o assunto é muito 
importante para os produtores rurais. Acho que essa 
medida provisória vai contemplar a todos, de certa for-
ma. Temos um acordo e vamos, evidentemente, votar 
pela aprovação.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PFL-DF. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Aproveito para agra-
decer ao companheiro Alberto Fraga e esclarecer ao 
Deputado Wilson Santiago que no sul do País há vá-
rios companheiros que militam fortemente pela agri-
cultura no Brasil. Por isso, achei importante construir 

esse entendimento. Eles nos solicitaram resolver o 
problema relativo às safras 2005/2006, e eu busquei 
um acordo junto ao Governo, para não haver confron-
to no plenário. Achei importante tomar essa atitude. 
Por isso atrasei a formulação final, para contemplar o 
acordo. O Governo entendeu que podia atender a um 
pleito do sul do País. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência pergunta se algum Parlamentar tem dú-
vida sobre o parecer do Relator à Medida Provisória 
nº 317, de 2006. (Pausa.)

Aproveito para parabenizar o ilustre Relator Gi-
valdo Carimbão, que está recebendo elogios de todos, 
inclusive dos partidos de oposição.

Deputado Givaldo, é assim que se constrói o Par-
lamento, ou seja, através de amplo entendimento entre 
as partes, de forma que a lei emanada deste Poder 
represente a vontade da maioria e, conseqüentemen-
te, do povo brasileiro.

O SR. ALBERTO FRAGA – Presidente Inocên-
cio, vamos votar, já que existe consenso. Assim, não 
perderemos tempo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Va-
mos começar a discussão. Antes, pediria aos inscri-
tos que, para corrermos contra o tempo, abdicassem 
de suas inscrições ou pelo menos falassem menos, 
pois 3 minutos é muito tempo e há muitos inscritos. 
Ficarei muito feliz com aqueles que puderem desistir 
de falar, pois o Relator se colocou à disposição para 
qualquer explicação. Tudo já foi explicado, todos elo-
giaram o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
discussão.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Antonio 
Carlos Mendes Thame, que falará contra a matéria. 
(Pausa.) S.Exa. desiste.

Para falar contra, concedo a palavra ao Deputado 
Luiz Carlos Hauly. (Pausa.) S.Exa. desiste.

Para falar a favor, concedo a palavra ao Deputado 
Luiz Sérgio. (Pausa.) S.Exa. desiste.

Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Valver-
de. (Pausa.) S.Exa. desiste.

Concedo a palavra ao Deputado Ricardo Barros. 
(Pausa.) S.Exa. desiste.

Concedo a palavra ao Deputado Fernando Ferro.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de parabenizar o 
Sr. Relator Givaldo Carimbão pela negociação. A ban-
cada do PT expressa seu voto favorável, agradecendo a 
S.Exa. a contribuição que deu para encontrarmos uma 
solução que contemple os mais variados interesses, 
regionais inclusive.

Parabéns. Estamos de acordo.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Mui-
to obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Deputado Marco Maia. (Pausa.) S.Exa. 
desiste.

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, 
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À 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, precisamos 
pelo menos do texto em mãos para podermos votar a 
medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vou 
fazer o encaminhamento do mesmo modo, porque 
acho que o texto está chegando. 

O Relator colocou-se à disposição na tribuna. 
Para quem queria esclarecimento, S.Exa. o prestou. O 
Deputado Fernando Ferro, ao falar em nome da Lide-
rança do PT, mostrou que S.Exa. tinha satisfeito até aos 
interesses regionais. 

Acho que S.Exa. foi muito feliz por participar des-
se entendimento. Congratulo-me com S.Exa. mais uma 
vez. É assim que se constrói o Parlamento, para que 
possamos avançar.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PSB-AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fui líder 
de 5 Prefeitos na cidade de Maceió quando era Vereador. 
Sempre procurei respeitar as minorias e a Oposição. Par-
lamento se faz com construção. Sou totalmente avesso, 
como Parlamentar, a se passar rolo compressor. A área 
econômica, por exemplo, é resistente. A área de plane-
jamento é mais flexível em determinados momentos. 

Acho que a missão do Relator está em procurar 
o equilíbrio. Entre o começo e o fim, a virtude está no 
meio. Não é justo, porque sei que a parte econômica 
é muito mais dura. Não tem tanto coração, tem muito 
mais a razão. 

Mas nós, Parlamentares, estamos nas bases. Os 
companheiros são de Mato Grosso do Sul, do Rio de 
Janeiro, enfim, de onde vêm os pleitos, e temos que 
construir. Então, não adianta fazer algo que não atenda 
a todos. Por isso tentei, até o último minuto, convencer 
o Governo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Registro 
a presença dos Vereadores Ricardinho e Cristiano, de 
Duque de Caxias, Rio de Janeiro, que estão acompa-
nhados do nosso ilustre colega Reinaldo Betão.

O SR. EDIR OLIVEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

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

O SR. EDIR OLIVEIRA (PTB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queremos 
apelar a V.Exa. e aos demais companheiros, Deputadas 
e Deputados, para que confiemos na palavra do emi-
nente Relator, que pronunciou seu relatório, esclareceu 
todas as dúvidas. Devemos prosseguir no processo de 
votação confiando em sua palavra sobre a modificação 
que apresentou ao projeto original. Está taquigrafado, 
registrado e consignado em ata o que estamos votando 
e aprovando. Não há nenhuma dúvida para a forma-
ção do nosso voto.

Devido ao adiantado da hora e à pauta que te-
mos de vencer, solicitamos ao Sr. Presidente que dê 
prosseguimento ao processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – No 
mesmo sentido, o Deputado Antonio Carlos Mendes 
Thame abriu mão, bem como os Deputados Greenhal-
gh, Babá e Ricardo Barros, a quem agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação o parecer do Relator na parte em que manifesta 
opinião favorável quanto ao atendimento dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência e de 
sua adequação financeira e orçamentária, nos termos 
do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

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, gostaria de 
ter pelo menos um tempinho para podermos ler o texto 
que chegou agora às nossas mãos.

Confiamos plenamente no Relator, mas teríamos 
de ler o texto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cordo, mas quero saber se, quanto aos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência, podemos 
votar. No mérito, concederei esse tempo para V.Exa. 
ler o texto.

O SR. RONALDO DIMAS – Não há problema.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

votação o parecer do Relator na parte em que mani-
festa opinião pelo não-atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência e de sua ade-
quação financeira e orçamentária, nos termos do art. 
8º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

(Inadequação financeira e orçamentária das 
Emendas de nºs 6 a 8).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que forem pela aprovação permane-
çam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-

quanto aguardamos a apreciação do mérito, concederei 
a palavra ao ilustre Deputado Babá, por 3 minutos.

O SR. BABÁ (PSOL-PA. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, o jornal Folha de S. 
Paulo, de hoje, denuncia que o Presidente Lula inau-
gurou, ontem, trecho de 14 quilômetros de estrada que 
beneficia Blairo Maggi, o qual, à revelia de seu partido, 
o PPS, decidiu apoiar Lula. O principal trecho compre-
ende apenas 14 quilômetros de estrada simples, mão 
dupla, da BR-364, que ainda tem 280 quilômetros de 
terra. Tem ainda mais de 5 quilômetros de contorno; 
1,1 quilômetros de duplicação e um trecho de 5,2 qui-
lômetros ainda em construção.

Um dos principais beneficiados pela obra en-
tregue ontem é a família Maggi, já que o trecho com-
pleta os 132 quilômetros entre Sapezal e Comodoro, 
justamente acesso ao principal porto de escoamento 
da soja produzida na Fazenda Tucunaré, da família 
do Governador.

Mas não param por aí as benesses que Lula está 
promovendo a Blairo Maggi. Há coisas mais graves.

Foi editada, no dia 31 de outubro, uma medida 
provisória – podemos apelidá-la de Medida Provisória 
Blairo Maggi e esperamos que a Câmara dos Depu-
tados a derrote – que garante a plantação de soja em 
aldeias indígenas, áreas de proteção ambiental. 

As denúncias se avolumam naquela região de 
Mato Grosso, onde Blairo Maggi é Governador. Ente 
2004 e 2005, foi desmatada uma área de florestas 
equivalente a 1 milhão de campos de futebol, para 
plantação de soja que, obviamente, vai alimentar os 
porcos e os gados da Europa e dos Estados Unidos e 
não servirão para beneficiar a população brasileira. 

O principal beneficiado de tudo isso, mais uma 
vez, é justamente o maior devastador deste País: Blairo 
Maggi, Governador de Mato Grosso.

É lamentável ver que esses acordos eleitorais em 
nome da reeleição do Presidente da República colo-
quem em risco, inclusive, a natureza deste País. Pelo 
que se denuncia no mundo inteiro, no tocante ao aque-
cimento global e aos sérios danos ao planeta Terra, o 
Brasil se destaca entre os maiores causadores desse 
acontecimento. Isso mesmo, trata-se de um país que 
vem sendo denunciado como um dos maiores devas-
tadores de suas florestas. 

Portanto, é vergonhoso ver que o Presidente da 
República, ao mesmo tempo em que inaugura uma es-
trada para beneficiar diretamente a família Blairo Ma-
ggi, após o apoio dado a Lula no segundo turno, edita 
medida provisória para que aquela família continue a 
destruir nossas florestas. E agora, mais gravemente 
ainda, libera de uma vez por todas a plantação de soja 
em aldeias indígenas e áreas de proteção ambiental. 
Não poderia ser mais grave.

Queremos deixar registrada nossa denúncia para 
mostrar efetivamente que os espúrios acordos eleito-
rais feitos entre Lula e Blairo Maggi mostram agora os 
seus frutos, ou seja, beneficiam Blairo Maggi e des-
troem a natureza.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação o projeto de lei de conversão oferecido pelo 
Relator da Comissão Mista.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO À MEDIDA 
PROVISÓRIA Nº 317, DE 16 DE AGOSTO DE 2006

Altera dispositivos da Lei nº 11.322, 
de 13 de julho de 2006, que dispõe sobre a 
renegociação de dívidas oriundas de ope-
rações de crédito rural contratadas na área 
de atuação da Agência de Desenvolvimento 
do Nordeste – ADENE, e dá outras provi-
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 2º, 11, 136 15 da Lei nº 11.322, 

de 13 de julho de 2006, passam a vigorar com as se-
guintes alterações:

“Art. 2º........................ ...........................
§ 3º Para efeito do disposto nos incisos 

I e II do caput deste artigo, fica o gestor do 
Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste autorizado a adquirir, para a carteira 
do Fundo, a partir da data da renegociação, 83 
–operações realizadas com recursos do FAT 
não equalizados, bem como, assumir o ônus 
decorrente das disposições deste artigo.

............. ...................................... ...........
§ 5º........... ................................... ..........
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III – Para efeito do disposto neste pará-
grafo, fica o gestor do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordeste autorizado a 
adquirir, a partir da data da renegociação, as 
operações realizadas com recursos do FAT 
ou de outras fontes sem equalização, e as 
operações realizadas com recursos do FNE 
combinado com recursos do FAT ou com outras 
fontes, para a carteira do Fundo, bem como, 
nesses casos, assumir o ônus decorrente das 
disposições deste artigo;” (NR)

“Art. 11. Ficam autorizados a repactua-
ção, o alongamento e a individualização de 
operações de crédito rural do Programa Espe-
cial de Crédito para a Reforma Agrária – PRO-
CERA, e do Programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar – PRONAF, que 
tenham sido protocoladas ou apresentadas 
formalmente aos agentes financeiros até 31 
de maio de 2004, garantidas as condições 
financeiras para cada programa previstas na 
Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003.

Parágrafo único. Para as operações de 
que trata este artigo, o Conselho Monetário 
definirá novos prazos para o cumprimento das 
condições estabelecidas na Lei nº 10.696/03.” 
(NR)

“Art. 13. Fica a União autorizada a con-
ceder subvenções econômicas na forma de 
rebates, bônus de adimplência, garantia de 
preços de produtos agropecuários ou outros 
benefícios, no âmbito do Programa Nacio-
nal de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
– PRONAF, a agricultores familiares que con-
tratarem operações de financiamento rural nas 
instituições financeiras integrantes do Sistema 
Nacional de Crédito Rural, respeitadas suas 
disponibilidades orçamentárias e financeiras.

Parágrafo único. A autorização de que 
trata o caput deste artigo também abrange 
as operações de financiamento de custeio 
no âmbito do Pronaf contratadas na safra 
2005/2006.” (NR)

“Art. 15. Fica autorizada a utilização de 
recursos controlados do crédito rural em ope-
rações de crédito no valor necessário à liquida-
ção de parcelas vencidas em 2005 e vencidas 
ou vincendas em 2006:

............... .................................... ...........
§ 2º Para ter direito à modalidade de fi-

nanciamento de que trata o caput, os beneficiá-

rios deverão estar adimplentes com as parcelas 
vencidas até 31 de dezembro do 2004.

§ 3º Os recursos do financiamento de 
que trata o caput serão destinados direta e 
exclusivamente para a liquidação das parce-
las vencidas em 2005 e vencidas ou vincen-
das em 2006.

§ 4º As operações de crédito a que se 
refere o caput poderão ter prazo de reembolso 
de até cinco anos, incluindo até dois anos de 
carência para pagamento da primeira parcela, 
devendo o respectivo cronograma ser fixado 
de acordo com o fluxo da caixa da atividade 
do mutuário.

§ 5º Admite-se, ainda, o financiamento 
de que trata este artigo para cobrir despesas 
relativas ao pagamento das parcelas de 2005 
e 2006, das operações mencionadas nos inci-
sos I e II do caput, efetuado pelos mutuários 
entre 14 de julho de 2006 e 17 de agosto de 
2006.” (NR)

Art. 2º O art. 8º da Lei nº 11.322, de 2006, passa 
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Parágrafo único. Os Ministérios da Fa-
zenda e da Integração Nacional definirão, por 
meio de Portaria Interministerial, as condições 
e os critérios para a aquisição pelo FNE, quan-
do for o caso, das operações rønegociadas com 
base nos artigos 2º e 3º desta lei.” (NR)

Art. 3º A Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 15–A. A medida de que trata o art. 15 
aplica–se também às operações alongadas ou 
renegociadas com base na Lei nº 9.138, de 29 
de novembro de 1995, inclusive aquelas forma-
lizadas de acordo com a Resolução nº 2.471, 
de 26 de fevereiro de 1998, do Conselho Mo-
netário Nacional, adquiridas ou desoneradas 
de risco pela União nos termos do disposto no 
art. 2º da Medida Provisória nº 2.196–3, de 24 
de agosto de 2001.

§ 1º Quando da quitação das parcelas, 
vencidas em 2005 e vencidas ou vincendas em 
2006, das operações de que trata o caput, os 
valores devidos deverão ser atualizados pelos 
encargos de normalidade até a data do res-
pectivo vencimento, observadas as seguintes 
condições:

I – o valor de cada parcela deve ser cal-
culado sem encargos adicionais de inadimple-
mento, inclusive com o bônus de adimplência, 
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de que tratam a alínea d do inciso V do § 5º do 
art. 5º da Lei nº 9.138, de 1995, e os incisos I e 
II do art. 2º da Lei nº 10.437, de 25 de abril de 
2002, e a não incidência da correção do preço 
mínimo, de que trata o inciso III do § 5º do art. 
5º da Lei nº 9.138, de 1995, nos termos do § 
5º do art. 1º da Lei nº 10.437, de 2002;

II – da data de vencimento da parcela até 
a data do efetivo pagamento deve ser aplicada 
a variação pro rata die da taxa média ajus-
tada dos financiamentos diários apurados no 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 
– SELIC, para títulos públicos federais.

§ 2º Admite–se a concessão das condi-
ções previstas no § 1º para os mutuários que 
quitarem, até 29 de dezembro de 2006, as 
parcelas, vencidas em 2005 e vencidas ou vin-
cendas em 2006, das operações de que trata o 
caput, independentemente da contratação do 
financiamento a que se refere o art. 15.

§ 3º Fica o Tesouro Nacional autorizado a 
equalizar as taxas de juros nos financiamentos 
realizados para quitação das parcelas de ope-
rações contempladas no caput deste artigo, 
nos casos em que o risco apurado se mostrar in-
compatível com a taxa a ser cobrada do tomador, 
conforme regulamentação a cargo do Ministério 
da Fazenda”. (NR)

“Art. 15–B. Fica a União autorizada a aditar 
as Cédulas de Produto Rural — CPR, realizadas 
entre 2003 e 2004, no âmbito do Programa de 
Aquisição de Alimentos, sendo permitido a indi-
vidualização das referidas cédulas efetuadas com 
aval solidário e a ampliação do prazo em até 4 
anos para a sua quitação, contados a partir da 
data de publicação desta lei.

Parágrafo único. O Comitê Gestor do Pro-
grama do Aquisição de Alimentos, estabelecido 
na forma do § 3º do artigo 19, da Lei nº 10.696, 
de 2 de julho do 2003, fica autorizado a definir 
as demais condições para a efetivação desta 
medida.” (NR)

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
os Srs. Líderes orientam as bancadas? 

O SR. HELENO SILVA (PL-SE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para regis-
trar a importância dessa medida provisória, tendo em 
vista a questão agrícola em nosso País, e parabenizar o 
Relator por ter elaborado um relatório condizente com os 
interesses em jogo e o Governo por ter cedido e notado a 
importância da matéria. 

Na qualidade de membro do Partido da República, 
encaminho o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

APROVADO.
Está Aprovada a Medida Provisória nº 317, de 2006, 

Nos Termos do Projeto de Lei de Convesão Oferecido 
Pelo Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – As Emen-
das de nºs 6 a 8 deixam de ser submetidas a voto, quanto 
ao mérito, nos termos do § 6º do artigo 189 do RICD. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há sobre 
a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 317-A, DE 2006

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 23, DE 2006

Altera dispositivos da Lei nº 11.322, 
de 13 de julho de 2006, que dispõe sobre a 
renegociação de dívidas oriundas de ope-
rações de crédito rural contratadas na área 
de atuação da Agência de Desenvolvimen-
to do Nordeste – ADENE, e dá outras pro-
vidências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 2º, 11, 13 e 15 da Lei nº 11.322, 

de 13 de julho de 2006, passam a vigorar com as se-
guintes alterações:

“Art. 2º 
§ 3º Para efeito do disposto nos incisos 

I e II do caput deste artigo, fica o gestor do 
Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste autorizado a adquirir para a carteira 
do Fundo, a partir da data da renegociação, 
as operações realizadas com recursos do FAT 
não equalizados, bem como assumir o ônus 
decorrente das disposições deste artigo.

§ 5º 
III – para efeito do disposto neste pará-

grafo, fica o gestor do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordeste autorizado a 
adquirir, a partir da data da renegociação, as 
operações realizadas com recursos do FAT ou 
de outras fontes sem equalização e as opera-
ções realizadas com recursos do FNE com-
binados com recursos do FAT ou com outras 
fontes, para a carteira do Fundo, bem como, 
nesses casos, assumir o ônus decorrente das 
disposições deste artigo.”(NR)

“Art. 11. Ficam autorizados a repactua-
ção, o alongamento e a individualização de 
operações de crédito rural do Programa Espe-
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cial de Crédito para a Reforma Agrária – PRO-
CERA e do Programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar – PRONAF que 
tenham sido protocoladas ou apresentadas 
formalmente aos agentes financeiros até 31 
de maio de 2004, garantidas as condições 
financeiras para cada programa previstas na 
Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003.

Parágrafo único. Para as operações de 
que trata este artigo, o Conselho Monetário 
definirá novos prazos para o cumprimento das 
condições estabelecidas na Lei nº 10.696, de 
2 de julho de 2003.”(NR)

“Art. 13. Fica a União autorizada a con-
ceder subvenções econômicas na forma de 
rebates, bônus de adimplência, garantia de 
preços de produtos agropecuários ou outros 
benefícios, no âmbito do Programa Nacio-
nal de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
– PRONAF, a agricultores familiares que con-
tratarem operações de financiamento rural nas 
instituições financeiras integrantes do Sistema 
Nacional de Crédito Rural, respeitadas suas 
disponibilidades orçamentárias e financeiras.

Parágrafo único. A autorização de que trata o 
caput deste artigo também abrange as operações de 
financiamento de custeio no âmbito do PRONAF con-
tratadas na safra 2005/2006.”(NR)

“Art. 15. Fica autorizada a utilização de 
recursos controlados do crédito rural em ope-
rações de crédito no valor necessário à liquida-
ção de parcelas vencidas em 2005 e vencidas 
ou vincendas em 2006:

§ 2º Para ter direito à modalidade de fi-
nanciamento de que trata o caput deste arti-
go, os beneficiários deverão estar adimplentes 
com as parcelas vencidas até 31 de dezembro 
de 2004.

§ 3º Os recursos do financiamento de 
que trata o caput deste artigo serão destina-
dos direta e exclusivamente para a liquidação 
das parcelas vencidas em 2005 e vencidas ou 
vincendas em 2006.

§ 4º As operações de crédito a que se 
refere o caput deste artigo poderão ter prazo 
de reembolso de até 5 (cinco) anos, incluindo 
até 2 (dois) anos de carência para pagamen-
to da primeira parcela, devendo o respectivo 
cronograma ser fixado de acordo com o fluxo 
de caixa da atividade do mutuário.

§ 5º Admite-se, ainda, o financiamento 
de que trata este artigo para cobrir despesas 

relativas ao pagamento das parcelas de 2005 
e 2006 das operações mencionadas nos inci-
sos I e II do caput deste artigo, efetuado pelos 
mutuários entre 14 de julho de 2006 e 17 de 
agosto de 2006.”(NR)

Art. 2º O art. 8º da Lei nº 11.322, 13 de julho de 
2006, passa a vigorar acrescido do seguinte parágra-
fo único:

“Art. 8º. 
Parágrafo único. Os Ministérios da Fazen-

da e da Integração Nacional definirão, por meio 
de Portaria Interministerial, as condições e os 
critérios para a aquisição pelo FNE, quando 
for o caso, das operações renegociadas com 
base nos arts. 2º e 3º desta Lei.”(NR)

Art. 3º A Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 15-A e 
15-B:

“Art. 15-A. A medida de que trata o art. 15 
desta Lei aplica-se também às operações alonga-
das ou renegociadas com base na Lei nº 9.138, 
de 29 de novembro de 1995, inclusive àquelas 
formalizadas de acordo com a Resolução nº 
2.471, de 26 de fevereiro de 1998, do Conselho 
Monetário Nacional adquiridas ou desoneradas 
de risco pela União nos termos do disposto no 
art. 2º da Medida Provisória nº 2.196-3, de 24 
de agosto de 2001.

§ 1º No momento da quitação das parce-
las, vencidas em 2005 e vencidas ou vincendas 
em 2006, das operações de que trata o caput 
deste artigo, os valores devidos deverão ser atu-
alizados pelos encargos de normalidade até a 
data do respectivo vencimento, observadas as 
seguintes condições:

I – o valor de cada parcela deve ser calcula-
do sem encargos adicionais de inadimplemento, 
inclusive com o bônus de adimplência, de que 
tratam a alínea d do inciso V do § 5º do art. 5º da 
Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995, e os 
incisos I e II do caput do art. 2º da Lei nº 10.437, 
de 25 de abril de 2002, e a não incidência da 
correção do preço mínimo, de que trata o inciso 
III do § 5º do art. 5º da Lei nº 9.138, de 29 de 
novembro de 1995, nos termos do § 5º do art. 1º 
da Lei nº 10.437, de 25 de abril de 2002;

II – da data de vencimento da parcela até 
a data do efetivo pagamento, deve ser aplicada 
a variação pro rata die da taxa média ajustada 
dos financiamentos diários apurados no Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC 
para títulos públicos federais.
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§ 2º Admite-se a concessão das condições 
previstas no § 1º deste artigo para os mutuários 
que quitarem, até 29 de dezembro de 2006, as 
parcelas, vencidas em 2005 e vencidas ou vin-
cendas em 2006, das operações de que trata 
o caput deste artigo, independentemente da 
contratação do financiamento a que se refere o 
art. 15 desta Lei.

§ 3º Fica o Tesouro Nacional autorizado a 
equalizar as taxas de juros nos financiamentos 
realizados para quitação das parcelas de ope-
rações contempladas no caput deste artigo, 
nos casos em que o risco apurado se mostrar 
incompatível com a taxa a ser cobrada do to-
mador, conforme regulamentação a cargo do 
Ministério da Fazenda.”

“Art. 15-B. Fica a União autorizada a aditar 
as Cédulas de Produto Rural – CPR, realizadas 
entre 2003 e 2004, no âmbito do Programa de 
Aquisição de Alimentos, sendo permitida a indivi-
dualização das referidas cédulas efetuadas com 
aval solidário e a ampliação do prazo em até 4 
(quatro) anos para a sua quitação, contados 
a partir da data de publicação desta Lei.

Parágrafo único. O Comitê Gestor do 
Programa de Aquisição de Alimentos, es-
tabelecido na forma do § 3º do art. 19 da 
Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, fica 
autorizado a definir as demais condições 
para a efetivação dessa medida.”

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

Sala das Sessões, em 22 de novembro de 2006. 
– Givaldo Carimbão, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o 

processado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item 2.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 318, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 318, de 2006, que abre cré-
dito extraordinário no valor global de R$ 
858.478.335,00, em favor da Presidência da 
República, dos Ministérios da Educação, da 
Justiça, das Relações Exteriores, da Defesa 
e de Operações Oficiais de Crédito, para os 

fins que especifica. Pendente de parecer 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

Prazo na Comissão Mista: 5-9-06
Prazo na Câmara: 19-9-06
Sobresta a pauta em: 7-10-06 (46º Dia)
Perda de eficácia: 20-12-06

O SR. ALBERTO FRAGA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. ALBERTO FRAGA (PFL-DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. pre-
tende conduzir até que medida provisória?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pre-
tendo conduzir até as 14h. Quero limpar a pauta hoje. 
Minha intenção é conduzir até as 14h, pedindo licença 
ao Plenário para manter o painel. Daria uma hora para 
o almoço, ou mais meia hora, se quiserem mais — até 
uma hora e meia. Abriria às 15h30min, para terminar, 
no máximo, às 20h.

O SR. ALBERTO FRAGA – Sr. Presidente, o PFL 
tem algumas restrições à MP nº 320.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pode-
mos parar na votação dessa MP, com o compromisso de 
voltar as 15h. Assim, terminaria mais cedo, com o painel 
mantido.

O PFL já disse diversas vezes que não vai criar ne-
nhum problema, pelo contrário, vai ajudar a limpar a pauta. 
Então, respeitaremos a decisão de V.Exa. Votaremos as 
MPs nºs 318 e 319 e iniciaremos a nova sessão extraordi-
nária às 15h, com o mesmo painel para ganhar tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra, para oferecer parecer à Medida Provisória 
nº 318, de 2006 e às emendas a ela apresentadas, pela 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fisca-
lização, ao ilustre Deputado Orlando Fantazzini. 

O SR. ORLANDO FANTAZZINI (PSOL-SP. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
passo à leitura do meu voto, na qualidade de Relator da 
Medida Provisória nº 318.

O art. 2°, § 6°, da Resolução nº 1, de 2002-CN, es-
tabelece que compete à Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização o exame de parecer a 
medida provisória que abra crédito extraordinário, conforme 
art. 62 e art. 167, § 3°, da Constituição Federal.

Consoante o art. 5° da resolução, combinado com o 
art. 6°, §§ 1° e 2°, a Comissão deve emitir parecer único, 
manifestando-se sobre a matéria, em itens separados, 
quanto aos aspectos constitucional, inclusive sobre os 
pressupostos de relevância e urgência, de mérito, de ade-
quação financeira e orçamentária e sobre o cumprimento 
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da exigência prevista no § 1° do art. 2°, além da apreciação 
das emendas apresentadas no prazo regimental. Esses 
itens serão doravante examinados.

Exame do aspecto constitucional – pressupostos de 
relevância e urgência.

A justificativa da relevância e urgência da dotação 
destinada aos órgãos constantes do Crédito estão registra-
das na exposição de motivos anteriormente citada. Assim, 
com base nos arts. 62 e 167, § 3° da Constituição Federal, 
nada há a obstar em relação ao caráter de relevância e 
urgência da medida provisória em apreço.

Do exame da adequação financeira e orçamentá-
ria.

Dispõe o § 1° do art. 5° da Resolução n° 
1, de 2002, que o “exame de compatibilidade e 
adequação orçamentária e financeira das medi-
das provisórias abrange a análise da repercussão 
sobre a receita ou a despesa pública da União e 
da implicação quanto ao atendimento das normas 
orçamentárias e financeiras vigentes, em espe-
cial a conformidade com a Lei Complementar n° 
101, de 4 de maio de 2000, a Lei do Plano Plu-
rianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a 
Lei Orçamentária da União”.

Do exame da medida provisória, verifica-se que a 
iniciativa não contraria os dispositivos constitucionais ou 
os preceitos legais pertinentes, em particular no tocante 
à sua conformidade com o Plano Plurianual para 2004-
2007 – Lei n° 10.933, de 2004 –, e suas revisões; com 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 
2006; e com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Vale ressaltar, no entanto, que, tendo em vista parte 
da medida provisória – 308 milhões 478 mil 335 reais 
– ser atendida à conta de superávit financeiro do exercí-
cio de 2005, a exposição de motivos que a acompanha 
deveria ter informado, em atendimento ao disposto no 
§ 11 do art. 63 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 
2006, os valores do superávit financeiro já utilizados 
para abertura de créditos adicionais. Todavia, embora a 
exposição de motivos não tenha atendido tal requisito, 
verifica-se que o saldo remanescente do superávit do 
exercício anterior, após a utilização em 8 créditos adicio-
nais a mais nesta medida provisória, será de 197 bilhões 
811 milhões 391 mil 168 reais e 43 centavos.

Do Mérito

O crédito extraordinário, conforme enfatiza a expo-
sição de motivos, visa à prestação de serviços à popula-
ção que demandam imediata ação do Governo Federal, 
sob pena de graves conseqüências. Assim, entendemos 
ser meritória a edição da medida provisória. 

Do cumprimento da Resolução nº 1, de 2002, do 
Congresso Nacional –  § 1° do art. 2º.

Estabelece o § 1° do art. 2° da Resolução 
nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, que no 
“dia da publicação da medida provisória no Di-
ário Oficial da União, o seu texto será enviado 
ao Congresso Nacional, acompanhado da res-
pectiva mensagem e de documento expondo a 
motivação do ato”. 

Verifica-se que a Exposição de Motivos nº 00151/
MP/2006, do Ministro de Estado do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, supre a exigência mencionada acerca 
do envio de documento expondo a motivação da edição 
da medida provisória.

Ademais, o texto enviado ao Congresso Nacio-
nal está acompanhado da Mensagem nº 711, de 22 
de agosto de 2006.

Das emendas

Perante a Comissão Mista de Orçamento foram 
apresentadas 2 emendas, ambas de autoria do Depu-
tado Betinho Rosado, no prazo regimental. 

A emenda nº 00001 visa acrescentar dispositi-
vo prorrogando prazo de não incidência do Adicional 
ao Frete para Renovação da Marinha Mercante sobre 
mercadorias cuja origem ou destino final seja porto 
localizado na Região Norte ou Nordeste do País.

A segunda emenda objetiva reduzir a zero as alí-
quotas da contribuição para o PIS/PASEP incidentes 
sobre a importação e sobre a receita bruta de venda 
no mercado interno de sal, milho, rapadura e açúcar 
mascavo, destinados à alimentação humana. 

Assim, as Emendas nºs 00001 e 00002 devem 
ser consideradas inadmitidas porque versam sobre 
matéria estranha àquela tratada na Medida Provisória 
n° 318, de 2006, o que é vedado pelo § 4° do art. 4° 
da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, 
cabendo ao Presidente da Comissão o seu indeferi-
mento liminar. 

Pelo exposto, voto pela aprovação da Medida 
Provisória nº 318, de 2006, na forma encaminhada 
pelo Poder Executivo.

Este é o nosso voto, Sr. Presidente.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA:

PARECER Nº     , DE 2006 – CN

Da Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização, sobre a 
Medida Provisória nº 318, de 2006, que abre 
crédito extraordinário no valor global de R$ 
858.478.335,00, em favor da Presidência da 
República,, dos Ministérios da Educação, da 
Justiça, das Relações Exteriores, da Defesa 
e de Operações Oficiais de Crédito, para os 
fins que especifica.
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Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Orlando Fantazzini

I – Relatório

Com base no art. 62 da Constituição Federal, o 
Presidente da República adotou e submeteu ao Con-
gresso Nacional, por intermédio da Mensagem nº 89, de 
2006-CN, e nº 711/2006, na origem, a Medida Provisó-
ria nº 318, de 22 de agosto de 2006, que “Abre crédito 
extraordinário no valor global de R$ 858.478.335,00 
em favor da Presidência da República, dos Ministérios 
da Educação, da Justiça1 das Relações Exteriores, da 
Defesa e de Operações Oficiais de Crédito, para os 
fins que especifica”.

Consoante a Exposição de Motivos – E.M. nº 00151/
MP/2006, de 16 de agosto de 2006, do Ministro do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, que acompanha a Medida 
Provisória em apreço, o crédito tem por escopo garantir 
‘ajustes em programações de despesas revestidas de 
caráter inadiável e relevante, cuja necessidade não se 
verificou quando da elaboração do Projeto de Lei Orça-
mentária de 2006 – PLOA-2006”, além de assegurar a 
prestação de serviços á sociedade, cuja postergaçâo de 
inicio, paralisação, descontinuidade ou atraso de paga-
mento resultarão em possível interrupção do atendimento, 
o que provocaria descrédito do ente público”.

O Art. 2º da Medida Provisória em tela estabelece 
que os recursos necessários à abertura deste crédito 
decorrem de superávit financeiro apurado no Balanço 
Patrimonial da União do exercício de 2005, no vaior 
de R$308.478.335,00 (trezentos e oito milhões, qua-
trocentos e setenta e oito mil trezentos e trinta e cin-
co reais), e de anulação de dotação orçamentária, no 
valor de R$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinqüenta 
milhões de reais), conforme indicado no Anexo II desta 
Medida Provisória.

A referida EM informa que a abertura do crédi-
to visa suplementar dotações constantes na lei orça-
mentária vigente com finalidades diversas conforme o 
órgão contemplado.

Na Presidência da República, o crédito contem-
pla a Subsecretaria de Direitos Humanos, com reforço 
de R$ 3.815.000,00 (três milhões, oitocentos e quinze 
mil reais), a fim de indenizar familiares de mortos ou 
desaparecidos políticos, nos termos da Lei nº 9.140, de 
2005, em decorrência de participação ou acusação de 
participação em atividades políticas, no período de 2 
de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, estando 
37 famílias aptas ao recebimento de indenização.

No âmbito do Ministério da Educação, os recursos 
no importe de R$745.000.00000 (setecentos e quarenta 
e cinco milhões de reais) destinam-se ao Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Educação – FNDE, sendo 
R$550.000.000,00 (quinhentos e cinqüenta milhões de 
reais) para suplementar o programa “Apoio ao Desen-

volvimento da Educação Básica – Nacional”, no sentido 
de possibilitar o apoio aos entes da Federação com re-
cursos para o desenvolvimento do ensino médio, permi-
tindo a melhoria de sua qualidade e a ampliação de seu 
atendimento, de forma a tomar a educação básica mais 
efetiva para a redução das desigualdades sociais, cuja 
possibilidade de paralisação e iminente dada a impos-
sibilidade de manutenção das escolas pelos Estados. 
Os demais R$195.000.000,00 (cento e noventa e cinco 
milhões de reais) destinam-se a reforçar a programação 
“Apoio á Alimentação Escolar na Educação Básicas 
com o fito de evitar a descontinuidade no fornecimento 
da merenda escolar, que cumpre o papel de reduzir as 
deficiências alimentares dos alunos, mormente oriundos 
de classes sociais hipossuficientes.

No que tange ao Ministério da Justiça, o crédito 
objetiva dotar o Departamiento de Polícia Rodoviária 
Federal com recursos de R$2.000.000,00 (dois milhões 
de reais), para possibilitar o apoio dessa instituição no 
enfrentamento das ações criminosas ocorridas no país, 
por meio de ações de fiscalização ostensiva e de in-
teligência nos Estados de São Paulo, Meto Grosso do 
Sul, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, no âmbito 
da Operação Aliança.

No Ministério das Relações Exteriores, o valor 
de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil 
reais) destine-se a programação novà para atender, 
em caráter emergencial, gastos com a operação de 
socorro e repatriação de nacionais brasileiros e seus 
familiares da zona de conflito no Líbano.

Em relação ao Ministério da Defesa, o crédito tem 
por escopo suplementar dotação para manutenção e 
continuidade na prestação de serviços médico–hos-
pitalares do Hospital das Forças Armadas no valor 
de R$8.965.000.00 (oito milhões, novecentos e ses-
senta e cinco mil reais), bem como apoiar ação nova, 
com recursos de R$4.600.000,00 (quatro milhões e 
seiscentos mil reais), destinada à implementação do 
Plano de Contingência Brasileiro para a Pandemia de 
influenza, com o propósito de combater a introdução 
da gripe aviária no país.

Por fim, no tocante às Operações Oficiais de Cré-
dito – Recursos sob a Supervisão do Fundo de Finan-
ciamento ao Estudante do Ensino Superior – FIEES, 
o crédito de R$91.598.335,00 (noventa e um milhões, 
quinhentos e noventa e oito mil, trezentos e trinta e 
cinco reais) permitirá a concessão de financiamento 
a 100 mil estudantes que ingressarão no ensino su-
perior não–gratuito a partir do segundo semestre do 
exercício de 2006.

Destaca a EM nº 151/MP/2006, adicionalmente, 
que a relevância das ações contempladas pelo crédi-
to extraordinário e a impossibilidade de sua posterga-
ção, sob pena de graves conseqüências, constituem 
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circunstâncias que levaram à proposição da Medida 
Provisória em análise.

Foram apresentadas duas emendas à Medida 
Provisória em exame no prazo regimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O art. 2º, § 6º, da Resolução nº 1, de 2002–CN, 
estabelece que compete à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO o exame 
de parecer a medida provisória que abra crédito ex-
traordinário, conforme art. 62 e art 167, § 3º, da Cons-
tituição Federal.

Consoante o art. 5º da Resolução, combinado 
com o art. 6º. §§ 1º e 2º, a Comissão deve emitir pare-
cer único, manifestando–se sobre a matéria, em itens 
separados, quanto aos aspectos constitucional, inclu-
sive sobre os pressupostos de relevância e urgência, 
de mérito, de adequação financeira e orçamentária e 
sobre o cumprimento da exigência prevista no § 1º do 
art. 2º, além da apreciação sobre as emendas apre-
sentadas no prazo regimental. Esses itens serão do-
ravante examinados.

II.1. Exame do aspecto constitucional – pressupos-
tos de relevância e urgência

A justificativa da relevância e urgência da dota-
ção destinada aos órgãos constantes do Crédito estão 
registradas na E.M. anteriormente citada. Assim, com 
base nos arts. 62 e 167, § 3º da Constituição Federal, 
nada há a obstar em relação ao caráter de relevância 
e urgência da Medida Provisória em apreço.

II.2. Exame da adequação financeira e orçamen-
tária

Dispõe o § 1º do art. 5º da Resolução nº 1/2002 
que o exame de compatibilidade e adequação orça-
mentária e financeira das Medidas Provisórias abrange 
a análise da repercussão sobre a receita ou a despesa 
pública da União e da implicação quanto ao atendimento 
das normas orçamentárias e financeiras vigentes, em 
especial a conformidade com a Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, a lei do plano plurianual, 
a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária 
da União”.

Do exame da MP, verifica–se que a iniciativa não 
contraria os dispositivos constitucionais ou os precei-
tos legais pertinentes, em particular no tocante à sua 
conformidade com o Plano Plurianual 2004–2007 (Lei 
nº 10.933, de 11–8–2004) e suas revisões; com a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2006 
– LDO 2006 (Lei nº 11.178, de 20–9–2005) e com a 
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 

101, de 4–5–2000).

Vale ressaltar, no entanto, que, tendo em vista parte 
da MP – 308.478.335,00 (trezentos e oito milhões, qua-
trocentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e cinco 
reais) – ser atendida à conta de superávit financeiro do 
exercício de 2005, a E.M. que a acompanha deveria ter 
informado, em atendimento ao disposto no § 11 do art 
63 da LDO 2006, os valores do superávit financeiro já 
utilizados para abertura de créditos adicionais. Todavia, 
embora a EM não tenha atendido tal requisito, verifica–
se que o saldo remanescente do superávit dó exercício 
anterior após a utilização em oito créditos adicionais a 
mais nesta MP, será de R$197.811.391.168,43 (cento 
e noventa e sete bilhões, oitocentos e onze milhões, 
trezentos e noventa e um mil, cento e sessenta e oito 
reais e quarenta e três centavos).

II.3. Do Mérito

O crédito extraordinário, conforme enfatiza a EM., 
visa a prestação de serviços à população que deman-
dam imediata ação do Governo Federal, sob pena de 
graves conseqüências. Assim entendemos ser meri-
tória a edição da MP.

II.4. Do cumprimento da Resolução nº 1, de 2002–CN 
(§§ 1º do art. 2º)

Estabelece o § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, 
de 2002–CN, que no “dia da publicação da Medida 
Provisória no Diário Oficial da União, o seu texto 
será enviado ao Congresso Nacional, acompanhado 
da respectiva Mensagem e de documento expondo a 
motivarão do ato”.

Verifica–se que a Exposição de Motivos (E.M.) nº 
151/MP/2006 do Ministro de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, supre a exigência mencionada 
acerca do envio de documento expondo a motivação 
da edição da medida provisória

da Ademais o texto enviado ao Congresso Na-
cional está acompanhado da Mensagem nº 711, de 
22 de agosto de 2006.

II.5. Das emendas

Perante a CMO foram apresentadas duas emen-
das, ambas de autoria do Deputado Betinho Rosado, 
no prazo regimental.

A emenda nº 1 visa acrescentar dispositivo pror-
rogando prazo de não incidência do Adicional ao Frete 
para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM sobre 
mercadorias cuja origem ou destino final seja porto lo-
calizado na Região Norte ou Nordeste do Pais.

A segunda emenda objetiva reduzir a zero as ali-
quotas da Contribuição para o PIS/PASEP incidentes 
sobre a importação e sobre a receita brt,ta de venda 
no mercado interno de sal, milho, rapadura e açúcar 
mascavo, destinados à alimentação humana.
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Assim, as emendas nº 1 e 2 devem ser conside-
radas inadmitidas porque versam sobre matéria estra-
nha àquela tratada na Medida Provisória nº 318/06, o 
que é vedado pelo § 4º do art 4º da Resolução nº 1, 
de 2002–CN, cabendo ao Presidente da Comissão o 
seu indeferimento liminar.

Pelo exposto, voto pela aprovação da Medida 
Provisória nº 318, de 2006, na forma encaminhada 
pelo Poder Executivo.

Sala de Comissão, em 8 de outubrro de 2006. 
– Deputado Orlando Fantazzini, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
discussão. (Pausa.)

Agradeço ao nobre Líder Wilson Santiago, que 
tem sido solidário nessa missão da Mesa Diretora e do 
Plenário de agilizar o processo de votação das matérias. 
Mais uma vez, S.Exa. demonstra seu alto espírito público 
e a grandeza com que desempenha seu mandato.

Para discutir contra a matéria, concedo a pala-
vra ao Sr. Deputado Ricardo Barros. (Pausa.) S.Exa. 
desiste.

Com a palavra o Deputado Antonio Carlos Men-
des Thame. (Pausa.) S.Exa. desiste.

Com a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly. 
(Pausa.) S.Exa. desiste.

Para discutir a favor da matéria, concedo a pa-
lavra ao Deputado Tarcísio Zimmermann. (Pausa.) 
S.Exa. desiste.

Com a palavra o Deputado Eduardo Valverde. 
(Pausa.) S.Exa. desiste.

Com a palavra o Deputado Luiz Sérgio. (Pausa.) 
S.Exa. desiste.

Agradeço a V.Exas. por desistiram de se manifes-
tar, uma vez que o encaminhamento é o mesmo.

Não Havendo Mais Oradores Inscritos, Declaro 
Encerrada a Discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. ALBERTO FRAGA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. ALBERTO FRAGA (PFL-DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, percebe-se 
claramente que as despesas previstas na medida pro-
visória poderiam ter sido tranqüilamente planejadas 
e que, portanto, o Governo não planeja aquilo que 
pretende fazer. Muitos remanejamentos foram feitos. 
Inclusive os 550 milhões retirados do FUNDEB, con-
tinuam na área de educação, porque o Governo não 
teve a capacidade de votar a proposta que cria o re-
ferido fundo.

Vamos votar favoravelmente, mas que fique re-
gistrado que mais uma vez o Governo abusa das me-

didas provisórias, trancando a pauta desta Casa. Não 
podemos mais discutir projetos de lei, porque temos 
de votar medidas provisórias relativas a despesas 
previsíveis, o que mostra que este Governo não tem 
planejamento. O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem a 
palavra o ilustre Deputado e Líder Ronaldo Dimas.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como bem se 
disse o Deputado do PFL, os créditos que o Governo 
solicita são totalmente previsíveis e já deveriam cons-
tar do Orçamento. À exceção do crédito concedido ao 
Ministério das Relações Exteriores em caráter emer-
gencial (2 milhões e 500 mil reais), para custeio dos 
gastos com a repatriação dos brasileiros que se encon-
travam na zona de conflito no Líbano, todos os demais 
são previsíveis. 

Por esse motivo, somos contra a admissibilidade 
da medida provisória. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação o parecer do Relator, na parte em que mani-
festa opinião favorável quanto ao atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência e de 
sua adequação financeira e orçamentária, nos termos 
do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

votação o parecer do Relator, na parte em que se ma-
nifesta pelo não-atendimento dos pressupostos consti-
tucionais de relevância e urgência e de sua adequação 
financeira e orçamentária, nos termos do art. 8º da 
Resolução nº 1, de 2002-CN.

(Inadmissibilidade das Emendas de nºs 1 e 2).
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 

Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

APROVADO, CONTRA O VOTO DO ILUS-
TRE DEPUTADO E LÍDER DO PSDB, RONALDO 
DIMAS.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – As 
Emendas nºs 1 e 2 não vão a voto por terem sido 
consideradas inadequadas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação a Medida Provisória nº 318, de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre 

a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL

REDAÇÃO FINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 318-A, DE 2006

Abre crédito extraordinário no valor glo-
bal de R$856.478.335,00 (oitocentos e cinqüen-
ta e oito milhões, quatrocentos e setenta e oito 
mil, trezentos e trinta e cinco reais), em favor 
da Presidência da República, dos Ministérios 
da Educação, da Justiça, das Relações Exte-
riores da Defesa e de Operações Oficiais de 
Crédito, para os fins que especifica.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário no valor 
global de R$858.478.335,00 (oitocentos e cinqüenta e 
oito milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos 
e trinta e cinco reais), em favor da Presidência da Repú-
blica, dos Ministérios da Educação, da Justiça, das Re-
lações Exteriores e da Defesa e de Operações Oficiais 
de Crédito, para atender às programações constantes do 
Anexo I desta Lei.

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

I - superávit financeiro apurado no Balanço Pa-
trimonial da União do exercício de 2005, no valor de 
R$308.478.335,00 (trezentos e oito milhões, quatrocen-
tos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais); e

II - anulação de dotação orçamentária, no valor de 
R$550.000.000,00 (quinhentos e cinqüenta milhões de 
reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2006. – Depu-
tado Orlando Fantazzini, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o 

processado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item 3.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 319, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 319, de 2006, que institui o 
Regime Jurídico dos Servidores do Servi-
ço Exterior Brasileiro, altera a Lei nº 8.829, 
de 22 de dezembro de 1993, que cria, no 
Serviço Exterior Brasileiro, as Carreiras de 
Oficial de Chancelaria e de Assistente de 
Chancelaria, e dá outras providências. Pen-
dente de parecer da Comissão Mista.

Prazo na comissão mista: 7-9-06
Prazo na câmara: 21-9-06
Sobresta a pauta em: 9-10-06 (46º dia)
Perda de eficácia: 22-12-06

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
Concedo a palavra, para oferecer parecer à Me-
dida Provisória nº 319, de 2006 e às emendas a 
ela apresentadas, pela Comissão Mista, ao ilustre 
Deputado Zenaldo Coutinho. 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
tendo em vista que conseguimos formatar acordo 
entre Governo, Oposição e os servidores do Minis-
tério das Relações Exteriores, solicito que a leitura 
do parecer seja feita hoje à tarde, a fim de que seja 
possível confeccionar novo relatório.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
Lamentando muito, acato a solicitação de V.Exa. 
e convoco sessão extraordinária para hoje, às 
14h05min, para darmos continuidade ao processo 
de votação. O ilustre Deputado Zenaldo Coutinho 
assume o compromisso de estar presente neste 
plenário às 14h05min para ler o parecer. O painel 
será mantido. 

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, eu 
iria pedir a palavra para uma questão de ordem, 
mas percebo que ela já está resolvida.

O SR. ZENALDO COUTINHO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
são 12h35min. Por que V.Exa. não marca para as 15h a 
leitura do parecer? A sessão pode começar às 14h.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 
é possível fazê-lo porque estou convocando sessão 
extraordinária.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-
te, em se tratando de sessão extraordinária, ela tem 
de começar com a leitura.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Jus-
tamente.

Por isso, peço ao ilustre Relator Zenaldo Couti-
nho que trabalhe agora, vá almoçar depois. Restam 
6 itens para serem discutidos à tarde. Queremos en-
cerrar isso.

O SR. ZENALDO COUTINHO – Está certo, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Agra-
deço a V.Exa. a compreensão. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Por-
tanto, fica convocada para as 14h05min sessão ex-
traordinária da Câmara dos Deputados, para darmos 
continuidade à apreciação da pauta da sessão da ma-
nhã. Fica mantido o painel eletrônico.

Vou encerrar a presente sessão, para permitir 
que os Parlamentares almocem e voltem com plena 
força, a fim de que possamos concluir a votação das 
demais medidas provisórias.

Obrigado a todos. Boa tarde ao povo brasileiro.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – COM-

PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Almir Sá PL 
Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Total de RORAIMA: 2

AMAPÁ

Hélio Esteves PT 
Total de AMAPÁ: 1

PARÁ

Ann Pontes PMDB 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de PARÁ: 5
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AMAZONAS

Lupércio Ramos PMDB 
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Natan Donadon PMDB 
Total de Rondonia: 1

ACRE

Júnior Betão PL 
Total de Acre: 1

MARANHÃO

Antonio Joaquim PSDB 
Dr. Ribamar Alves PSB 
Gastão Vieira PMDB 
Neiva Moreira PDT 
Sarney Filho PV 
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB 
Arnon Bezerra PTB 
Bismarck Maia PSDB 
João Alfredo PSOL 
Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará: 5

PIAUÍ

B. Sá PSB 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL 
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Marcondes Gadelha PSB 
Wellington Roberto PL 
Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

Gonzaga Patriota PSB 
Joaquim Francisco PFL 
Joel de Hollanda PFL 
Jorge Gomes PSB 
Renildo Calheiros PCdoB 
Roberto Magalhães PFL 
Total de Pernambuco: 6

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB 
Rogério Teófilo PPS 
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Heleno Silva PL 
José Carlos Machado PFL 
Mendonça Prado PFL 
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Colbert Martins PPS 
Edson Duarte PV 
Gerson Gabrielli PFL 
Jairo Carneiro PFL 
Jonival Lucas Junior PTB 
José Carlos Araújo PL 
Paulo Magalhães PFL 
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 9

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aracely de Paula PL 
Cabo Júlio PMDB 
Carlos Mota PSB 
César Medeiros PT 
Dr. Francisco Gonçalves PPS 
Eliseu Resende PFL 
Herculano Anghinetti PP 
Isaías Silvestre PSB 
Jaime Martins PL 
João Magalhães PMDB 
João Magno PT 
Leonardo Mattos PV 
Leonardo Monteiro PT 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB 
Narcio Rodrigues PSDB 
Osmânio Pereira PTB 
Paulo Delgado PT 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Romel Anizio PP 
Romeu Queiroz PTB 
Saraiva Felipe PMDB 
Total de Minas Gerais: 25
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ESPÍRITO SANTO

Renato Casagrande PSB 
Ricardo Santos PSDB 
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB 
Almerinda de Carvalho PMDB 
André Costa PDT 
Jorge Bittar PT 
Ronaldo Cezar Coelho PSDB 
Total de Rio de Janeiro: 5

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB 
Arlindo Chinaglia PT 
Dimas Ramalho PPS 
Elimar Máximo Damasceno PRONA 
Iara Bernardi PT 
José Eduardo Cardozo PT 
Jovino Cândido PV 
Julio Semeghini PSDB 
Luciano Zica PT 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT 
Marcelo Ortiz PV 
Medeiros PL 
Paulo Lima PMDB 
Ricardo Berzoini PT 
Robson Tuma PFL 
Salvador Zimbaldi PSB 
Vanderlei Assis PP 
Vicentinho PT 
Total de São Paulo: 18

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Ricarte de Freitas PTB 
Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Sigmaringa Seixas PT 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Luiz Bittencourt PMDB 
Neyde Aparecida PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Sandro Mabel PL 
Total de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Chico da Princesa PL 
Dr. Rosinha PT 
Giacobo PL 
Total de Paraná: 3

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT 
Gervásio Silva PFL 
João Matos PMDB 
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
José Otávio Germano PP 
Júlio Redecker PSDB 
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 11

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – DEI-
XAM DE COMPARECER À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida PTB 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Badu Picanço PL 
Coronel Alves PL 
Gervásio Oliveira PMDB 
Total de Amapá: 3

PARÁ

Jader Barbalho PMDB 
Nicias Ribeiro PSDB 
Raimundo Santos PL 
Vic Pires Franco PFL 
Wladimir Costa PMDB 
Total de Pará: 5
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AMAZONAS

Humberto Michiles PL 
Total de Amazonas: 1

RONDONIA

Anselmo PT 
Marinha Raupp PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondonia: 3

ACRE

Zico Bronzeado PT 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Homero Barreto PTB 
Kátia Abreu PFL 
Pastor Amarildo PSC 
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL 
Luciano Leitoa PSB 
Remi Trinta PL 
Total de Maranhão: 3

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Mussa Demes PFL 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Nélio Dias PP 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Armando Abílio PSDB 
Benjamin Maranhão PMDB 
Lúcia Braga PMDB 
Philemon Rodrigues PTB 
Ronaldo Cunha Lima PSDB 
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Eduardo Campos PSB 
Marcos de Jesus S.Part. 
Raul Jungmann PPS 
Roberto Freire PPS 
Total de Pernambuco: 6

ALAGOAS

João Caldas PL 
João Lyra PTB 
Olavo Calheiros PMDB 
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Daniel Almeida PCdoB 
Fernando de Fabinho PFL 
João Almeida PSDB 
João Leão PP 
Jorge Khoury PFL 
José Carlos Aleluia PFL 
Mário Negromonte PP 
Milton Barbosa PSC 
Nelson Pellegrino PT 
Pedro Irujo PMDB 
Roland Lavigne PSDB 
Total de Bahia: 11

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles PFL 
Carlos Willian PTC 
Cleuber Carneiro PTB 
Custódio Mattos PSDB 
Edmar Moreira PFL 
Gilmar Machado PT 
Lincoln Portela PL 
Maria do Carmo Lara PT 
Silas Brasileiro PMDB 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 11

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Iriny Lopes PT 
Neucimar Fraga PL 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB 
Eduardo Paes PSDB 
Fernando Lopes PMDB 
Itamar Serpa PSDB 
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João Mendes de Jesus S.Part. 
Julio Lopes PP 
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Baltazar PSB 
Paulo Feijó PSDB 
Reinaldo Gripp PL 
Rodrigo Maia PFL 
Vieira Reis S.Part. 
Total de Rio de Janeiro: 12

SÃO PAULO

Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Ary Kara PTB 
Carlos Sampaio PSDB 
Celso Russomanno PP 
Corauci Sobrinho PFL 
Delfim Netto PMDB 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Pinotti PFL 
Enéas PRONA 
Fernando Estima S.Part. 
João Herrmann Neto PDT 
José Mentor PT 
Marcos Abramo PP 
Michel Temer PMDB 
Milton Monti PL 
Nelson Marquezelli PTB 
Ricardo Izar PTB 
Telma de Souza PT 
Vadão Gomes PP 
Vicente Cascione PTB 
Total de São Paulo: 20

MATO GROSSO

Teté Bezerra PMDB 
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL 
Maninha PSOL 
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Leandro Vilela PMDB 
Rubens Otoni PT 
Vilmar Rocha PFL 
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Alex Canziani PTB 
Assis Miguel do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Colombo PT 
José Janene PP 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Max Rosenmann PMDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Total de Paraná: 8

SANTA CATARINA

Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Enio Bacci PDT 
Francisco Appio PP 
Kelly Moraes PTB 
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni PFL 
Osvaldo Biolchi PMDB 
Yeda Crusius PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 8

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
cerro a sessão, convocando outra, Extraordinária, 
para hoje, quarta-feira, dia 22, às 14h05min, com a 
seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA

(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)

Discussão

1

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 319, DE 2006 
(Do poder executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 319, de 2006, que institui o 
Regime Jurídico dos Servidores do Servi-
ço Exterior Brasileiro, altera a Lei nº 8.829, 
de 22 de dezembro de 1993, que cria, no 
Serviço Exterior Brasileiro, as Carreiras de 
Oficial de Chancelaria e de Assistente de 
Chancelaria, e dá outras providências. Pen-
dente de parecer da Comissão Mista.
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Prazo na comissão mista: 7-9-06
Prazo na câmara: 21-9-06
Sobresta a pauta em: 9-10-06 (46º dia)
Perda de eficácia: 22-12-06

2

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 320, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 320, de 2006, que dispõe sobre 
a movimentação e armazenagem de mer-
cadorias importadas ou despachadas para 
exportação, o alfandegamento de locais 
e recintos, a licença para explorar ser-
viços de movimentação e armazenagem 
de mercadorias em Centro Logístico e 
Industrial Aduaneiro, altera a legislação 
aduaneira e dá outras providências. Pen-
dente de parecer da Comissão Mista.

Prazo na comissão mista: 7-9-06
Prazo na câmara: 21-9-06
Sobresta a pauta em: 9-10-06 (46º 

dia)
Perda de eficácia: 22-12-06

3

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 321, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 321, de 2006, que acres-
ce art. 18-A à Lei nº 8.177, de 1º de mar-
ço de 1991, que estabelece regras para 
a desindexação da economia. Pendente 
de parecer da Comissão Mista.

Prazo na comissão mista: 26-9-06
Prazo na câmara: 10-10-06
Sobresta a pauta em: 28-10-06 (46º 

dia)

4

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 322, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Me-
dida Provisória nº 322, de 2006, que abre 
crédito extraordinário, em favor dos Mi-
nistérios das Relações Exteriores e da De-
fesa, no valor global de R$ 24.528.000,00, 
para os fins que especifica. Pendente de 

parecer da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Prazo na comissão mista: 28-9-06
Prazo na câmara: 12-10-06
Sobresta a pauta em: 30-10-06 (46º 

dia)

5

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 323, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Me-
dida Provisória nº 323, de 2006, que au-
toriza a União a efetuar contribuição à 
Organização Mundial da Saúde – OMS, 
destinada a apoiar a viabilização da Cen-
tral Internacional para a Compra de Me-
dicamentos contra a AIDS, malária e tu-
berculose (CICOM/UNITAID), no valor de 
até R$ 13.200.000,00. Pendente de parecer 
da Comissão Mista.

Prazo na comissão mista: 28-9-06
Prazo na câmara: 12-10-06
Sobresta a pauta em: 30-10-06 (46º 

dia)

6

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 324, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Me-
dida Provisória nº 324, de 2006, que abre 
crédito extraordinário, em favor dos Mi-
nistérios da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, da Fazenda, da Justiça, da 
Previdência Social, do Trabalho e Em-
prego, dos Transportes, da Defesa, do 
Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome e das Cidades, no valor global de R$ 
1.504.324.574,00, para os fins que espe-
cifica. Pendente de parecer da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Prazo na comissão mista: 18-10-06
Prazo na câmara: 1-11-06
Sobresta a pauta em: 19-11-06 (46º 

dia)
(Encerra-se a sessão às 12 horas e 36 mi-

nutos.)



 Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS                      Quinta-feira  23   51375

ÀS 14 HORAS E 5 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Aldo Rebelo
José Thomaz Nonô
Inocêncio Oliveira
Nilton Capixaba
Eduardo Gomes
João Caldas
Givaldo Carimbão
Jorge Alberto
Geraldo Resende
Mário Heringer

RORAIMA

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: 7

AMAPÁ

BADU PICANÇO PL
DAVI ALCOLUMBRE PFL
DR. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
EVANDRO MILHOMEN PCdoB
Total de Amapá: 5

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
BABÁ PSOL
JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
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: 15

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
MIGUEL DE SOUZA PL
NATAN DONADON PMDB
Total de Rondonia: 7

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

DARCI COELHO PP
MAURÍCIO RABELO PL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSC
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 5

Ata da 186ª Sessão, Extraordinária, Vespertina, 
em 22 de novembro de 2006

Presidência dos Srs. Aldo Rebelo, Presidente José Thomaz Nonô, 
 1º Vice-Presidente Inocêncio Oliveira, 1ºSecretário
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MARANHÃO

ALBÉRICO FILHO PMDB
ANTONIO JOAQUIM PSDB
CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PSC
DR. RIBAMAR ALVES PSB
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSDB
NEIVA MOREIRA PDT
NICE LOBÃO PFL
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
WAGNER LAGO PDT
Total de Maranhão: 15

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL
ANDRÉ FIGUEIREDO PDT
ANÍBAL GOMES PMDB
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
RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 22

PIAUÍ

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PSB
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB
MUSSA DEMES PFL
NAZARENO FONTELES PT
PAES LANDIM PTB
SIMPLÍCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
BETINHO ROSADO PFL
FÁTIMA BEZERRA PT
IBERÊ FERREIRA PSB
NÉLIO DIAS PP
NEY LOPES PFL
SANDRA ROSADO PSB
Total de Rio Grande do Norte: 6

PARAÍBA

ARMANDO ABÍLIO PSDB
CARLOS DUNGA PTB
DOMICIANO CABRAL PSDB
ENIVALDO RIBEIRO PP
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PSB
WELLINGTON ROBERTO PL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
CARLOS BATATA PFL
FERNANDO FERRO PT
GONZAGA PATRIOTA PSB
JOAQUIM FRANCISCO PFL
JOEL DE HOLLANDA PFL
JORGE GOMES PSB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
LUIZ PIAUHYLINO PDT
MAURÍCIO RANDS PT
OSVALDO COELHO PFL
PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO MAGALHÃES PFL
SALATIEL CARVALHO PFL
Total de Pernambuco: 18

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
HELENILDO RIBEIRO PSDB
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PDT
OLAVO CALHEIROS PMDB
ROGÉRIO TEÓFILO PPS
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PL
JACKSON BARRETO PTB
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JOÃO FONTES PDT
JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
MENDONÇA PRADO PFL
Total de Sergipe: 7

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdoB
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PFL
GEDDEL VIEIRA LIMA PMDB
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ BASSUMA PT
LUIZ CARREIRA PFL
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PSC
NELSON PELLEGRINO PT
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PMDB
REGINALDO GERMANO PP
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELINDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 32

MINAS GERAIS

ADEMIR CAMILO PDT
ANA GUERRA PT
ARACELY DE PAULA PL
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
EDUARDO BARBOSA PSDB

ELISEU RESENDE PFL
FERNANDO DINIZ PMDB
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
HERCULANO ANGHINETTI PP
ISAÍAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JAIME MARTINS PL
JOÃO MAGALHÃES PMDB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PSB
JOSÉ MILITÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL
JÚLIO DELGADO PSB
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
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
SARAIVA FELIPE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PDT
VADINHO BAIÃO PT
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOLI PV
Total de Minas Gerais: 48

ESPÍRITO SANTO

FEU ROSA PP
IRINY LOPES PT
JAIR DE OLIVEIRA PMDB
MANATO PDT
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
RICARDO SANTOS PSDB
Total de Espírito Santo: 9
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RIO DE JANEIRO

ALDIR CABRAL PFL
ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PMDB
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA S.PART.
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
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO GABEIRA PV
FERNANDO GONÇALVES PTB
FRANCISCO DORNELLES PP
JAIR BOLSONARO PP
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO S.PART.
JOSIAS QUINTAL PSB
JUÍZA DENISE FROSSARD PPS
LAURA CARNEIRO PFL
LEONARDO PICCIANI PMDB
LUIZ SÉRGIO PT
MIRO TEIXEIRA PDT
MOREIRA FRANCO PMDB
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO BETÃO PL
RENATO COZZOLINO PDT
RONALDO CEZAR COELHO PSDB
SANDRO MATOS PTB
SIMÃO SESSIM PP
Total de Rio de Janeiro: 37

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
ARNALDO MADEIRA PSDB
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DURVAL ORLATO PT

EDINHO MONTEMOR PSB
EDNA MACEDO PTB
ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
FLEURY PTB
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PP
IVAN VALENTE PSOL
JAMIL MURAD PCdoB
JEFFERSON CAMPOS PTB
JOÃO BATISTA PP
JOÃO PAULO CUNHA PT
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JOVINO CÂNDIDO PV
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ CARLOS SANTOS PFL
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO ORTIZ PV
MARIÂNGELA DUARTE PT
MEDEIROS PL
MILTON MONTI PL
NEUTON LIMA PTB
ORLANDO FANTAZZINI PSOL
PAULO LIMA PMDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PP
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO BERZOINI PT
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
SALVADOR ZIMBALDI PSB
VANDERLEI ASSIS PP
VICENTINHO PT
WALTER BARELLI PSDB
WALTER FELDMAN PSDB
WANDERVAL SANTOS PL
XICO GRAZIANO PSDB
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 52

MATO GROSSO

CARLOS ABICALIL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
LINO ROSSI PP
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
WELLINGTON FAGUNDES PL
Total de Mato Grosso: 7
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DISTRITO FEDERAL

AGNELO QUEIROZ PCdoB
ALBERTO FRAGA PFL
JORGE PINHEIRO PL
SIGMARINGA SEIXAS PT
TADEU FILIPPELLI PMDB
TATICO PTB
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

BARBOSA NETO PSB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
ENIO TATICO PTB
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LEONARDO VILELA PSDB
LUIZ BITTENCOURT PMDB
NEYDE APARECIDA PT
PEDRO CHAVES PMDB
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB
ROBERTO BALESTRA PP
RONALDO CAIADO PFL
SANDES JÚNIOR PP
SANDRO MABEL PL
Total de Goiás: 14

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
ANDRÉ ZACHAROW PMDB
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CHICO DA PRINCESA PL
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
MOACIR MICHELETTO PMDB

NELSON MEURER PP
ODÍLIO BALBINOTTI PMDB
OLIVEIRA FILHO PL
OSMAR SERRAGLIO PMDB
REINHOLD STEPHANES PMDB
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
TAKAYAMA PMDB
VITORASSI PT
Total de Paraná: 25

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLITO MERSS PT
EDINHO BEZ PMDB
FERNANDO CORUJA PPS
GERVÁSIO SILVA PFL
IVAN RANZOLIN PFL
JOÃO MATOS PMDB
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
ALCEU COLLARES PDT
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCÍSIO PERONDI PMDB
EDIR OLIVEIRA PTB
ELISEU PADILHA PMDB
ENIO BACCI PDT
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP
JÚLIO REDECKER PSDB
LUCIANA GENRO PSOL
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARCO MAIA PT
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
NELSON PROENÇA PPS
ORLANDO DESCONSI PT
OSMAR TERRA PMDB
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OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO GOUVÊA PL
PAULO PIMENTA PT
POMPEO DE MATTOS PDT
TARCÍSIO ZIMMERMANN PT
Total de Rio Grande do Sul: 28

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lista 

de presença registra na Casa o comparecimento de 
436 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. REINALDO BETÃO, servindo como 2º 

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

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

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Quero 

abraçar o ilustre Deputado Zenaldo Coutinho e reco-
nhecer o belíssimo trabalho e o cumprimento do acor-
do de que estaria aqui para proferir seu parecer. Um 
homem público afirma-se e mostra suas qualidades 
sobretudo quando cumpre o acordado.

Meus parabéns, Deputado Zenaldo Coutinho. 
Conte com seu amigo que o conhece há bastante 
tempo e reconhece suas qualidades de grande ho-
mem público.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas-
sa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Sr. Simão Sessim.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pronuncia o se-

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, hoje, 22 de novembro, é o Dia Nacional do Líba-
no. E nós, descendentes de libaneses, não poderíamos 
deixar passar em branco data tão significativa para um 
povo de múltiplos talentos e de espirito empreende-
dor tão vasto.

Lamentavelmente, o povo libanês talvez não tenha 
muito o que comemorar hoje, visto que foi mais uma 
vez vítima da violência que há tempos assola aquela 
nação. Ontem, terça�feira, infelizmente, o Ministro li-

banês das Indústrias e líder cristão Pierre Gemayel foi 
brutalmente assassinado a tiros, após ataque contra o 
seu comboio na periferia de Beirute.

Comenta-se que o atentado foi patrocinado por 
um grupo de homens armados que abriu fogo contra o 
comboio que levava o Ministro no momento em que ele 
circulava pelo bairro cristão de Sin el Fil. O líder político 
ainda foi socorrido num hospital da região, mas não re-
sistiu aos ferimentos.

Político em ascensão, Pierre Gemayel foi a terceira 
preeminente figura política libanesa a ser assassinada 
nos últimos 2 anos. Meses depois da morte de Al Hariri, 
o legislador Gibran Tueni também foi assassinado, em 
dezembro do ano passado. 

Gemayel foi eleito para o Parlamento em 2005 e era 
o mais jovem legislador da Casa. Vinha de uma família 
com tradição política, a exemplo de seu pai, Amin, que 
foi Presidente do Líbano entre 1982 e 1988.

Apesar dos pesares, Sr. Presidente, manifesto hoje, 
da tribuna desta Casa, o sentimento de amizade e cor-
dialidade do povo brasileiro, que saúda um país amigo, 
comprometido que está com a reconstrução nacional. 
Como sempre tenho dito, o Líbano, para todos nós, é a 
fonte de identidade mais ou menos longínqua de uma 
enorme comunidade brasileira de origem libanesa total-
mente integrada à vida e à cultura do nosso País.

O Dia Nacional do Líbano, hoje festejado, nos re-
mete a uma importante reflexão sobre a importância 
desse majestoso país, considerado berço da humani-
dade, e que, devido à imigração, contribuiu na formação 
da Nação brasileira.

Por isso mesmo, concluo esta breve manifestação 
de louvor lembrando que os ideais democráticos do povo 
libanês permanecem vivos, até porque a luta incessante 
pela paz, pela reconstrução e pela completa soberania 
é a sua principal razão de vier.

Muito obrigado.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Município de Redenção e outros na faixa 
geográfica situada entre o Maciço de Baturité e a Serra 
de Aratanha sempre foram celeiros de produção e cultivo 
da banana, objeto inclusive de exportações para outros 
Estados da Federação.

Recentemente, a direção do Banco do Brasil expe-
diu instruções as suas Agências no Ceará para que inad-
mitissem financiamentos em áreas que não houvessem 
sido privilegiadas por sistema de irrigação.

Mesmo integrando a denominação de “serras úmi-
das”, o Município de Redenção foi excluído dos aludidos 
financiamentos, o que tem gerado perplexidade e insa-
tisfação entre os inúmeros produtores interessados.
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Aliás, a Prefeita daquela comuna, Cimar Torres, 
acaba de receber o seguinte expediente desse estabe-
lecimento oficial, cuja transcrição passa a fazer parte 
deste discurso.

Eis a sua integra:

“Conforme relato pessoal a V.Exa., o 
prosseguimento das ações previstas no DPN 
– Diagnóstico e Plano de Negócios relativas ao 
DRS do Município de Redenção estão suspen-
sas, tendo em vista que a atividade inicialmente 
escolhida para ser desenvolvida – cultura da 
banana irrigada e de sequeiro – confronta os 
termos da Portaria 146, de 11 de novembro 
de 2005, a saber (transcrição literal):

Os municípios do Estado do Ceará es-
tão indicados como de alto risco para a cul-
tura da banana. O cultivo somente pode ser 
praticado, a priori, sob irrigação, uma vez que 
não há municípios com baixo ou médio risco 
climático para o cultivo da bananeira no Es-
tado, o qual sempre exige irrigação, comple-
mentar ou total’.

É do conhecimento de V.Exa. que a exploração 
da banana nas chamadas “serras úmidas” é feita sem 
irrigação,. dada à topologia dessas regiões e outros 
detalhes técnicos. A nosso pedido, nossa parceira 
EMATER-CE emitiu parecer técnico no qual defende a 
viabilidade da exploração da banana não irrigada nes-
sas microrregiões, modalidade que tem se mostrada 
viável ao longo do tempo.

Como a prevalência, no que tange à análise de 
risco para concessão de crédito que beneficie a cultura 
em espécie, é das orientações emanadas do Ministério 
da Agricultura, via zoneamento, estamos impedidos de 
continuar a programar as ações de custeio e fomento 
da atividade em questão, com prejuízo, portanto, para o 
desenvolvimento do nosso Plano de Desenvolvimento 
Regional Sustentável, que em sua fase inicial prevê a 
concessão de empréstimos/financiamentos aos agri-
cultores beneficiários.

Isto posto, recorremos à intervenção de V.Exa. 
junto ao escalão responsável no sentido de o mes-
mo analisar a possibilidade de incluir no zoneamento 
a exploração da banana de sequeiro explorada nas 
regiões serranas do Estado, conforme acordado com 
os demais parceiros no projeto DRS, em especial a 
EMATER-CE local.

Servimo-nos da oportunidade para renovar a 
V.Exa. nossos votos de apreço e respeito,

Banco do Brasil S.A - Redenção(CE)
João Bosco Coelho Costa”.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, diante 
disso, apelo para a direção do Banco do Brasil a fim 
de reveja aquela deliberação, dando lugar a que pros-
sigam os financiamentos que favorecerão o cultivo da 
banana ali e em outras cidades da mesma configura-
ção geológica.

O SR. DR. HELENO (PSC-RJ. Pronuncia o se-
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, é bastante assustadora a descoberta de que o 
número de pacientes que sofrem de anorexia nervosa 
é muito maior do que imaginávamos. Dados interna-
cionais dão conta de que ela pode afetar até 20% das 
adolescentes, e o mais grave é que essas pacientes 
independem de classe social. Médicos e terapeutas 
que trabalham com a doença apontam casos de in-
satisfação com o corpo antes mesmo da puberdade, 
com garotas de 9 e 10 anos que têm chegado aos con-
sultórios com perda exagerada de peso e achando-se 
demasiadamente gordas.

Por não estar ainda familiarizada com a doença, 
a família inicialmente busca o clínico, depois o gineco-
logista, o endocrinologista e só afinal o psiquiatra, já 
numa fase bastante evoluída da doença, que tem morto 
até 20% dos internados, como foi o caso da modelo 
Ana Carolina Reston, falecida recentemente. Durante 
o tratamento, é fundamental o total engajamento da 
família, uma vez que a taxa de reincidência da doença 
é bastante alta — chega a 70%. 

Também recentemente foi registrado outro caso 
de óbito motivado por essa doença. Uma estudante de 
21 anos, que há 5 fazia tratamento para anorexia, foi 
enterrada na última sexta-feira no Cemitério São Bento, 
em Araraquara, São Paulo. Internada no Hospital Be-
neficência Portuguesa há 3 dias, a jovem media 1,70m 
e pesava 45 kg. Vítima de parada cardíaca, entrou em 
coma irreversível e foi a óbito.

A anorexia e a bulimia são distúrbios alimentares 
que atingem principalmente mulheres que trabalham 
em atividades relacionadas com a moda e à imagem, 
como modelos e atrizes. Na anorexia, a pessoa não 
tem apetite; na bulimia, a pessoa come compulsiva-
mente e depois vomita o que ingeriu. Como se vê, as 
2 doenças estão intimamente associadas.

É importante que o tratamento seja efetuado por 
uma equipe multidisciplinar, com endocrinologista, psi-
cólogo, psiquiatra e nutricionista, e tenha como objetivo 
essencial tratar a pessoa sob aspectos como a ansie-
dade e fazê-la entender que está doente.

É importante também que os pais estejam atentos 
aos mínimos sintomas da doença, porque ela está em 
nossos lares, bem longe das passarelas, sendo difí-
cil para a família perceber o problema. Portanto, é de 
grande importância que os familiares ou mesmos as 
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pessoas próximas estejam atentos aos adolescentes e 
até mesmo a crianças que insistem na afirmativa de que 
estão gordas, por mais magras que estejam, e sempre 
reclamam que as roupas estão apertadas.

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Sem re-

visão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, 
parabenizo V.Exa. pela reunião, hoje realizada, da 
bancada do Nordeste com os 9 Governadores eleitos 
e reeleitos para tratar de assuntos importantes para a 
região, principalmente a recriação da SUDENE. 

Os  Governadores do Nordeste eleitos recente-
mente mostram outra cara da região. São progressistas, 
com visão do futuro, diferentemente dos velhos coronéis 
que estiveram no poder durante todo esse tempo.

Mas hoje, Sr. Presidente, venho falar de turis-
mo, setor em que o Nordeste tanto carece de inves-
timentos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a primeira 
licitação para projetos do Programa de Desenvolvimento 
do Turismo - PRODETUR II só será realizada no Gover-
no Eduardo Campos, no próximo ano. A atual gestão 
estadual já aprovou o edital de licitação para as obras 
de saneamento básico nos Municípios de Tamandaré, 
Sirinhaém, Cabo de Santo Agostinho e Fernando de 
Noronha, mas deve entregar o projeto licitatório para 
a equipe de transição do Governador eleito.

As obras estão orçadas em aproximadamente 
25 milhões de dólares. O Governo de Pernambuco 
tem, disponíveis, 75 milhões de dólares do Banco In-
teramericano de Desenvolvimento – BID e mais 50 
milhões em contrapartida dos Tesouros Estadual e 
Federal, o que soma 125 milhões para investimentos 
em infra�estrutura de turismo.

O Governador eleito se reuniu ontem com a equi-
pe técnica do Banco do Nordeste – BNB, agente finan-
ceiro do PRODETUR, para recolher informações sobre 
o andamento do projeto. E saiu receoso com o prazo 
disponível para a execução das obras, o qual termina 
em setembro de 2009.

Para se ter idéia, Sr. Presidente, foram consu-
midos 4 anos, desde a implantação do PRODETUR 
II, em 2002, só para elaboração de projetos. Agora, 
é preciso recuperar tempo e fazer com que as obras 
entrem em novo ritmo.

De acordo com o BNB, o projeto de saneamen-
to em Tamandaré ainda precisa passar, perante o 
Ministério Público de Pernambuco, por um Termo de 
Ajustamento de Conduta – TAC sobre o despejo de 
esgotos em rios da região, a fim de seguir para a fase 
de licitação.

Segundo o BNB, setembro de 2009 é o prazo limi-
te para execução das obras. Todo o dinheiro contratado 
deve ser aplicado nesse prazo. Se não houver utilização 
dos recursos, o Governo pagará uma taxa de 0,1% de 
comissão de permanência dos recursos. O projeto de 
saneamento básico já teve o edital de licitação aprovado 
pelo banco.

A importância dessa iniciativa é imensa para o Es-
tado de Pernambuco. Os recursos do PRODETUR são 
os mais baratos de que o Governo Estadual dispõe para 
obras de infra-estrutura turística. Para cada R$100,00 apli-
cados, a contrapartida federal é de R$34,00 – o Governo 
do Estado só investe R$66,00.

A explicação do PRODETUR para o longo período 
de confecção dos projetos é que entre 2003 e 2005 a 
proposta inicial foi elaborada e aprovada pelo BNB. Em 
seguida, esperou-se até 2006 pela aprovação na Secre-
taria do Tesouro Nacional. Só a partir de março deste 
ano é que começaram a ser apresentados os projetos 
finais no BNB.

Minha expectativa, Sr. Presidente, é a de que a par-
tir do próximo ano, com a posse do Governador eleito de 
Pernambuco, Deputado Eduardo Campos, o Estado vol-
te a vislumbrar melhores dias na área de turismo. Tenho 
certeza de que o novo Governo pernambucano priorizará 
essas importantes obras turísticas para a região.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Agrade-
ço ao Deputado Gonzaga Mota as referências elogiosas 
ao nosso trabalho.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, colegas Parlamentares, no úl-
timo dia 5 de outubro, o Sindicato da Indústria de Extra-
ção de Carvão do Estado de Santa Catarina – SIECESC 
recebeu o Prêmio Empresa Cidadã 2006 ADVB/SC pelo 
projeto O Meio Ambiente Está em Nossas Mãos. Preser-
var é Possível, iniciativa do próprio sindicato promovida 
pelo Centro SATC de Meio Ambiente, escola modelo do 
Município de Criciúma, voltada para a recuperação do 
meio ambiente. 

A iniciativa envolveu mais de 20 mil alunos de 27 
municípios da região e serviu para a conscientização so-
cial e a disseminação da idéia de que meio ambiente e 
desenvolvimento podem caminhar juntos.

Parabenizo o respeitável sindicato, na pessoa do seu 
presidente, Dr. Rui Hülse; o Centro Educacional SATC, na 
pessoa do Secretário-Executivo do SIECESC e Diretor Ad-
ministrativo-Financeiro da SATC, Fernando Luiz Zancan; 
e o corpo diretivo da escola que, com mais esta realiza-
ção, analisou de forma criativa os problemas ambientais 
da região, demonstrando preocupação com as questões 
relevantes à população e ao meio ambiente, não só em 
Santa Catarina, mas também no Brasil e no mundo. 

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Pre-
sidência convida os Srs. Líderes partidários a virem 
ao plenário, porque dentro de alguns minutos vai dar 
início à Ordem do Dia.

O ilustre Deputado Zenaldo Coutinho, Relator 
da Medida Provisória nº 319, já está presente para 
oferecer parecer á matéria, para que possamos, con-
forme compromisso do Plenário, concluir na tarde e 
noite de hoje a votação das medidas provisórias que 
trancam a pauta.

SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado José Rocha.

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL-BA. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com 
profundo pesar que venho à tribuna registrar o faleci-
mento, no dia 12 de novembro próximo passado, com 
81 anos de idade, do Sr. Joaquim de Castro Lessa, 
conhecido como Nino Lessa, ex-Prefeito e ex-Vereador 
de Coribe, meu Município de nascimento. 

Casado há 58 anos com a Sra. Terezinha Queiroz 
Lessa, hoje com 76 anos, Joaquim de Castro Lessa 
deixou 12 filhos legítimos, 7 filhos adotivos, 27 netos, 
7 bisnetos e 6 irmãos.

Quero destacar seus irmãos a Sra. Ceci de Araú-
jo Lessa e Silva, a Sra. Cleonice Lessa Matos, a Sra. 
Clarice Lessa Rodrigues, a Sra. Cacilda Lessa Lopes, 
o Sr. José de Castro Lessa – já falecido – e a Sra. Ma-
ria Lessa de Oliveira, também falecida. 

Seus filhos Sônia Maria Queiroz Lessa Barros, 
Antonina Queiroz Lessa Santos, Maria do Socorro 
Queiroz Lessa Lopes, João Batista Queiroz Lessa, 
Hildebrando Queiroz Lessa, Marcos Ubirajara Queiroz 
Lessa, Jonas Lessa Neto, Normando Queiroz Lessa, 
Norma Tereza Queiroz Lessa, Silvânio Queiroz Les-
sa, Rita de Cássia Queiroz Lessa de Oliveira e Alex 
Fabianne Queiroz Lessa. 

Causou grande consternação na sociedade de 
Coribe o falecimento de Nino Lessa, um dos melhores 
Prefeitos que minha terra já teve. Na eleição seguin-
te, meu pai, candidato único, o substituiu na Prefeitu-
ra Municipal. Pessoa muito querida, o falecimento de 
Nino Lessa deixa uma lacuna muito grande na família 
coribense.

No cumprimento de um dever de conterrâneo, faço 
aqui o registro do falecimento de alguém que merece 
o respeito não só do povo de Coribe, mas também de 
todos dos municípios vizinhos que o conheceram.

Era o que tinha a dizer.
O SR. REINALDO BETÃO (PL-RJ. Sem revisão 

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
no próximo dia 25 será comemorado o Dia Nacional 
do Doador Voluntário de Sangue.

Sabemos que em muitos hospitais não há estoque 
de sangue, o que impossibilita a realização de cirurgias. 
A saúde pública está um caos. É o alerta que faço aos 
Deputados eleitos para a próxima Legislatura.

Há dias foi lançada campanha de doação de 
sangue na Câmara dos Deputados. Eu mesmo fui do-
ador. Espero que a Casa nunca deixe de incentivar tal 
iniciativa. Existem doadores, mas não existe logística 
para a coleta de sangue.

Sou autor de emenda à proposta orçamentária 
de 2007 que beneficia o meu Estado, o Rio de Janei-
ro. Ela prevê a destinação de verba para a aquisição, 
pelo HEMORIO, de um veículo próprio para a coleta 
de sangue nas comunidades carentes, especialmen-
te na Baixada Fluminense, região com 4 milhões de 
habitantes.

Repito: existem doadores, mas não existe logís-
tica para a coleta de sangue. Alguns hospitais públi-
cos suspenderam a realização de cirurgias por falta 
de sangue.

Apelo aos Srs. Parlamentares no sentido de que 
colaborem para a solução do problema.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A 
Presidência tem o prazer de saudar a presença em 
plenário do nosso querido colega Marcos Medrado, 
recém�eleito Deputado Federal pela Bahia, que teve 
a felicidade de dirigir os destinos da Capital daquele 
glorioso Estado, Salvador.

A Presidência saúda S.Exa., que agora dialoga 
com o Líder do seu partido, o PDT, o nosso querido 
Deputado Miro Teixeira.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
cedo a palavra ao Deputado Neucimar Fraga.

O SR. NEUCIMAR FRAGA (PL-ES. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
gostaria de parabenizar a Secretária de Educação, 
Cultura e Esporte do Município de Nova Venécia, no 
norte do Estado do Espírito Santo, Wanessa Sechim, 
pelo trabalho desenvolvido. 

Wanessa Sechim assumiu a Secretaria de Educa-
ção há quase 2 anos e já recebeu 2 prêmios: o Palma 
de Ouro, em solenidade realizada no Estado de Santa 
Catarina, em setembro de 2006, pela adoção de polí-
tica educacional voltada para o acesso e a permanên-
cia do aluno na escola do campo; e o Educação Ouro 
2005, por projetos e ações inovadoras desenvolvidos 
no Município de Nova Venécia.

Em sua gestão, a Secretária Municipal implantou 
o Núcleo de Tecnologia da Informação, o Programa de 
Formação Continuada de Professores, o monitoramento 
e o assessoramento das escolas da rede municipal e 
o Projeto Empreendedorismo na Educação, em par-
ceria com o SEBRAE.



51384 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006

Parabenizo o Prefeito Walter De Prá, do Município 
de Nova Venécia, pela escolha da Secretária Munici-
pal de Educação, Wanessa Sechim, gestora que tem 
revolucionado a área da educação no norte do Estado 
do Espírito Santo.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Sem re-
visão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, os médicos-residentes do Brasil inteiro estão em 
greve há mais de 20 dias reivindicando, entre outras 
justas bandeiras, o reajuste de suas bolsas. Um grupo 
deles encontra-se nesta Câmara dos Deputados pedin-
do o apoio das bancadas para que o projeto enviado 
pelo Governo seja votado imediatamente após a vota-
ção das medidas provisórias e a liberação da pauta.

Os médicos-residentes são responsáveis por 70% 
do atendimento feito à população e ganham a miséria 
de 5 reais a hora em suas bolsas de especialização, 
enquanto, na verdade, cumprem papel de alta relevân-
cia para a saúde pública de nosso País, não podendo 
esta Casa se omitir de buscar uma solução para esse 
impasse. A greve busca exatamente sensibilizar a po-
pulação e os políticos deste País para a importância 
dos médicos-residentes.

Já temos o pedido de urgência feito pelo Governo, 
o acordo do Presidente Aldo Rebelo, o apoio da ban-
cada da Saúde, e, agora pedimos também o apoio de 
todas as Lideranças da Casa para que sejam aprovados 
o regime de urgência e o projeto de reajuste.

Muito obrigada.
O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, ontem à noite precisei me 
dirigir a uma loja da TIM porque o meu celular foi ex-
traviado. Chegando lá, eles me pediram que utilizas-
se um telefone, em vez de verificarem no computador 
minha situação. O tal telefone nada mais é do que 
um serviço 0800. Quer dizer, dentro de uma loja da 
TIM, eles mandam o cliente telefonar para um 0800. 
Um absurdo! Tive de fazer 3 ligações, o que demorou 
mais de 30 minutos. Ora, Sr. Presidente, isso é um 
desrespeito a qualquer consumidor neste País. Onde 
já se viu o consumidor não conseguir obter informa-
ções numa loja da própria operadora! – não era uma 
autorizada. Eles não colocam no sistema a situação 
de cada um dos seus clientes, obrigando-os a utilizar 
um serviço 0800.

Não me identifiquei como Deputado, porque, 
quando o faço, geralmente sou tratado de outra ma-
neira e o atendimento é diferenciado. Identifiquei-me 
como consumidor comum que vive esse tipo de agrura 
todos os dias. Se eles tratam um cliente assim, como 
não devem tratar os adversários! Reconheço que os 
funcionários tratam bem os clientes, mas a empresa 
os trata como otários.

Deixo aqui meu protesto pela maneira como a TIM 
atende seus clientes. E mais: encaminharei um ofício à 
ANATEL denunciando esse sistema de relacionamento 
da TIM com seus clientes. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FRANCISCO APPIO (PP-RS. Sem revisão 

do orador.) - Sr. Presidente, quero externar a minha pre-
ocupação com o inevitável confronto entre produtores 
rurais do meu Estado e membros do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra.

De novo esse movimento está nas ruas e nas es-
tradas, ameaçando invadir propriedades. Há 3 ou 4 anos, 
em episódio semelhante ocorrido em São Gabriel, os 
envolvidos estiveram à beira de um conflito de grandes 
proporções.

A partir daí nasceu aqui na Câmara dos Deputados 
o projeto do Estatuto do Desarmamento, que precisa ser 
corrigido. Desarmaram as pessoas de bem, mas não a 
bandidagem, que está matando com facas e facões. Aliás, 
vi ontem à noite na televisão, Sr. Presidente, um integran-
te do MST brandir um facão, após atacar caminhoneiros 
nas estradas para mostrar a sua posição política. Que 
País é este? Que desrespeito! Que situação conflitante! 
E o Governo não toma posição.

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto.
Sras. e Srs. Deputados, neste pronunciamento 

discorrerei sobre os desafios da inclusão digital na co-
munidade carente. 

O computador não fará o aluno mais inteligente, 
mas, como ferramenta auxiliar, fará com que ganhe tem-
po no aprendizado. 

Autor do mais avançado Projeto de Inclusão Digital 
em Escolas Públicas Municipais, Bibliotecas e Casas de 
Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, eu me empe-
nhamos em assegurar mais de 1 milhão e 400 mil reais 
para a compra e a instalação de aproximadamente 600 
computadores em 39 municípios, beneficiando comuni-
dades carentes. 

Conheçam V.Exas. os municípios em que os labo-
ratórios de Informática estão em pleno funcionamento. 
Listarei os contemplados, os equipamentos adquiridos 
e o público beneficiado. 

Garanti os recursos com emendas parlamentares 
de minha iniciativa ao Orçamento Geral da União de 
2005 e 2006.

A destinação dos laboratórios é definida pela Secre-
taria Municipal de Educação de cada município. Alguns 
Prefeitos e Secretários(as) de Educação hesitaram diante 
da proposta, mas hoje compreendem a sua importância e 
apelam por mais computadores. Outros, desconhecendo 
a prioridade do programa, instalaram em locais inadequa-
dos, fora das escolas. As correções estão sendo feitas, 
e no devido tempo tudo será consolidado.
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Finalizada esta etapa, novos recursos precisam 
ser assegurados para ampliar, modernizar e acelerar 
o processo de combate ao analfabetismo digital, que 
inclui alunos, pais e mestres.

Na maioria das escolas foram instalados labora-
tórios equipados com 10 a 15 computadores, impres-
soras, scanners e outros acessórios. Os municípios 
deram a contrapartida para a aquisição de móveis e o 
treinamento de monitores.

Durante 4 anos defendi a inclusão digital, propus 
debates e alocação de novos recursos do Orçamento 
da União, bem como redução de custos, aquisição de 
equipamentos populares e definição de normas para 
evitar o mau uso da Internet.

Desde 2003, da tribuna da Câmara, priorizei a 
inclusão digital nas escolas de ensino fundamental. 
Iniciamos esse debate através de concursos literários. 
No primeiros deles, o alvo foram os professores muni-
cipais; e, no segundo, os estudantes.

Em meu escritório parlamentar de Vacaria inovei 
com a montagem de uma sala virtual gratuita, dispo-
nibilizada por um Parlamentar, por um agente público. 
Trata-se de uma ilha com vários terminais interligados 
à Internet, para usuários de baixa renda e estudantes 
que não dispõem de computadores.

Em sintonia com a necessidade de criar oportuni-
dades no difícil mercado de trabalho para os jovens de 
baixa renda, lançamos em 2005 o Projeto Esperança 
em Vacaria, destinado a estimular a inclusão, nas pe-
riferias, de alunos do ensino fundamental. Com a fina-
lidade de dar treinamento básico, o Projeto Esperança 
iniciou os trabalhos com 90 alunos. Foram indicados os 
10 melhores de cada uma das 9 escolas, oriundos da 
7ª e da 8ª séries, na faixa de 14 a 18 anos de idade. 
A seleção dos candidatos foi promovida pela direção 
de cada escola. 

Treinados em Informática, pintura e eletricidade, 
os 90 monitores compartilharam o conhecimento com 
os outros alunos de suas escolas. Mais de mil estudan-
tes receberam noções básicas e treinamento.

Essa etapa foi importante e preparatória à insta-
lação de laboratórios em todas as escolas municipais, 
graças aos 300 mil reais oriundos de emendas ao OGU 
que priorizei nos anos de 2004, 2005 e 2006, com o 
apoio dos Vereadores Romeu Lovato, Jane Andreola 
e Antonio Roque.

O projeto deu certo, e no final do ano os melho-
res alunos de cada uma das escolas municipais foram 
premiados pela freqüência, por notas, disciplina e de-
dicação e passaram para a segunda etapa. 

Desenvolvida durante o ano de 2006, essa nova 
fase ampliou a inclusão digital nas periferias de 9 bair-
ros de Vacaria.

Os estudantes ministram aulas em casa, com os 
computadores que receberam como prêmio.

O programa abrange 9 bairros de Vacaria. As au-
las, gratuitas, são destinadas a adolescentes e adultos 
da comunidade. 

Os primeiros colocados desempenham suas fun-
ções e são remunerados, como estímulo para novos 
treinamentos. O segundo e o terceiro colocados da 
primeira etapa foram agraciados com computadores, 
bicicletas e viagens de conhecimento. A premiação, 
com 9 computadores, 18 bicicletas e 8 viagens, permi-
tiu que 1 de cada grupo de 3 participantes do projeto 
tivesse o seu esforço reconhecido. 

Coordenados por Jéferson de Lima, Valéria Mo-
reira e João Antônio Záchera, com o suporte técnico 
de Lucas Ferreira e outros colaboradores, a nossa se-
leção de verdadeiros craques consolidou os núcleos 
de inclusão digital nos bairros de Vacaria.

Também iniciamos em Lagoa Vermelha a primei-
ra etapa do projeto, na Escola João Protásio da Luz 
(Bairro Suzana) e na Escola Estadual Delfina Loureiro 
(Bairro Gaúcho). 

O Projeto Esperança avançou e se integrou a 
clubes de serviço, entidades beneficentes, projetos 
assistenciais e da terceira idade, sem abandonar o 
seu principal objetivo: o de criar oportunidades ao es-
tudante carente.

Garantimos recursos para a APAE, o CEDEDICA 
e os Centros de Tradições Gaúchas. Utilizando arte 
musical como instrumento de motivação, o Projeto Es-
perança viabilizou, com o cantor Cassiano Paim, uma 
nova etapa junto aos estudantes carentes. 

O Projeto Esperança, que estimula a inclusão 
digital, tem novos desafios, pois ampliou a sua atu-
ação com o trabalho voluntário da ONG Hepatite e 
Diabetes, bem como com os esportes de rua, com o 
bom uso das águas, a saúde bucal e o esporte para o 
combate às drogas. Esses 3 novos programas serão 
desenvolvidos em 2007.

Podemos avaliar com segurança que a idéia ino-
vadora e arrojada de 2004 se consolida ao término 
de 2 anos de atividades. O desafio é o de ampliar a 
inclusão digital nas periferias, onde o acesso ao com-
putador é escasso e até impossível pela baixa renda 
dos pais dos estudantes. Como eternos aprendizes, 
tomamos as precauções necessárias para o bom uso 
da Informática.

O computador deve ser um aliado da família e 
não inimigo oculto capaz de induzir a má conduta. 
Advertimos e orientamos os monitores do Projeto Es-
perança a estimularem o uso do computador para o 
conhecimento, em vez do lazer ou do entretenimento. 
Bloqueadores de sites suspeitos inibem o mau uso da 
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Sala Virtual na Casa Verde, sede do Projeto Esperança 
e do Programa de Inclusão Digital da região.

A experiência mostra que os obstáculos são enor-
mes, pois empresas não contratam adolescentes por 
falta de experiência e, principalmente, por temor da 
fiscalização trabalhista ou do peso dos encargos. O 
desafio é o do aperfeiçoamento da legislação traba-
lhista, que hoje fecha as portas do mercado de traba-
lho para os jovens.

Também é importante que a escola pública pro-
mova o conhecimento de atividades básicas para agi-
lizar a profissionalização da mão-de-obra.

Por falta de oportunidades, o jovem corre o risco 
de se perder em meio às tentações do ócio, às más 
companhias e inevitavelmente às drogas. Nem todos, 
é claro. Esse é o grande desafio de nosso tempo.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a trans-
crição de documentos anexos a este pronunciamento.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
ORADOR

ANEXO I

André da Rocha
Laboratório na Escola Manoel Fonseca
13 computadores e 1 impressora
64 alunos beneficiados
Acesso à Internet

Antônio Prado
Laboratório na Escola Aparecida
15 computadores e 2 impressoras
300 alunos beneficiados
Acesso à Internet

Bento Gonçalves
Laboratório na Escola Professor Liette Tesser Pozza
10 computadores e 1 impressora
413 alunos beneficiados
Sem acesso à Internet

Bom Jesus
Laboratório na Escola Irmãs Ramos
9 computadores e 1 impressora
665 alunos beneficiados
Acesso à Internet

Caseiros
Laboratório na Escola João Rodrigues de Souza
8 computadores e 1 impressora
371 alunos beneficiados
Acesso à Internet

Esmeralda
Laboratório no Pavilhão da Assistência Social — Sa-
lão de Múltiplo Uso 
12 computadores e 2 impressoras
40 alunos beneficiados / Em 2007 será aberto ao pú-
blico Internet em breve

Farroupilha
Laboratório no Centro Ocupacional Senador Teotônio 
Vilela
11 computadores e 1 impressora
280 alunos beneficiados / aberto à comunidade
Sem acesso à Internet

Guabijú
Laboratório na Biblioteca Pública
7 computadores, 1 impressora e 1 data show
Aberto à comunidade
Acesso à Internet

Ipê
Laboratório na Biblioteca Mário Quintana
8 computadores e 1 impressora
Aberto à comunidade
Acesso à Internet

Monte Alegre dos Campos
Laboratório na Escola São Francisco
8 computadores e 1 impressora
230 alunos beneficiados
Acesso à Internet

Muitos Capôes
Laboratório na Escola Gina Guagnini
15 computadores e 1 impressora
30 alunos beneficiados
Acesso à Internet

Protásio Alves
Laboratório na Escola Caetano Peluso
13 computadores e 1 impressora
147 alunos beneficiados
Acesso à Internet

Santo Antônio da Patrulha
Laboratório no Centro Digital do Espaço Cultural Cor-
po Santo
10 computadores e 2 impressoras
216 alunos beneficiados / aberto à comunidade
Acesso à Internet

São Francisco de Paula
Laboratório na Centro de Inclusão Digital
12 computadores e 2 impressoras
320 alunos beneficiados / aberto à comunidade
Acesso à Internet

São José dos Ausentes
Laboratório na Biblioteca Pública
8 computadores e 1 impressora
Aberto à comunidade
Acesso à Internet

São Jorge
Laboratório na Biblioteca Pública
16 computadores, 1 impressora e 1 scanner
Aberto à comunidade
Acesso à Internet
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São Marcos
Laboratório na Escola Francisco Doncato
12 computadores e 1 impressora
450 alunos beneficiados
Acesso à Internet

Tupanci do Sul
Laboratório na Prefeitura Municipal
9 computadores e 2 impressoras
Aberto à comunidade
Acesso à Internet

Vacaria
Laboratório na Escola Dom Henrique Gelain
15 computadores e 1 impressora
498 alunos beneficiados

Vacaria
Laboratório na Escola Cecy Sá Brito
15 computadores e 1 impressora
396 alunos beneficiados

Vacaria
Laboratório na Escola Nabor Moura de Azevedo
15 computadores e 1 impressora
890 alunos beneficiados

Em breve, novos laboratórios de informática serão 
instalados nas seguintes cidades:
Antônio Prado
Barracão
Bento Gonçalves
Campestre da Serra
Capão Bonito do Sul
Caxias do Sul (três laboratórios)
Charrua
Gramado
Ibiaçá
Ibiraiaras
Lagoa Vermelha (dois laboratários)
Nova Bassano
Nova Pádua
Nova Roma do Sul (dois laboratórios)
Sananduva
Santo Expedito do Sul
São João da urtiga
São José do Ouro
São Marcos
Tapejara

Vacaria (a meta é informatizar todas as escolas 
públicas municipais da cidade; dois laboratórios já 
estão instalados; em breve as demais 6 instituições 
receberão computadores)

* A maioria dos projetos encontram-se em fase 
de licitação ou aguardam liberação dos recursos atra-
vés do Ministério da Ciência e Tecnologia.

ANEXO II

Monitores do Projeto Esperança em Vacaria. Nas 
suas casas, eles dão aulas gratuitas de informáti-
ca. Abrangem nove bairros da cidade:

* Cristiano Ribeiro
Endereço: Rua Mato Grosso do Sul, 284 – Barcelos 
Vencedor da Escola Juventina Morena de Oliveira
(também dá aulas para a Melhor Idade no Clube Re-
viver)

* Michele Isabel C. Hoffmann
Endereço: Rua Messias Boeira, 285 – Petrópolis 
Vencedora da Escola Pedro Álvares Cabral

* Carine da Silva Pereira
Endereço: Rua Felipe Camarão – 179 – Bairro imperial 
Vencedora da Escola Nabor Moura de Azevedo

* Pedro Subtil de Godoy Jr
Endereço: Rua Cartos Záquera 2.542 – Fundos – Pe-
trópolis 
Vencedor da Escola Dom Henrique Gelain

* Marcus Vínicius
Endereço: Rua José de Moraes Borges 596 – Bairro 
Mauá – KM 4. Segundo colocado da Escola General 
Osório

* Quelen dos Santos Silva - Rua Manoel Borges Viei-
ra 300 – Bairro Borges / Vencedora da Escola Coronel 
Avelino Paim

* Rafael Hoffmann - Rua Dos Marmeleiros, 595 – KM 
4 – Vila Mauá. Vencedor da Escola General Osório

* Suelen Daros Borges – Rua Edson, 80 – Monte Clar 
/ Escola: Soly Gonzaga dos Santos

* Luana de Oliveira Teixeira – Rua Vicente Soldatelli 
219 – Mauá / Escola: Cecy Sá Brito

* Deiner Ferreira – Rua Nilo Peçanha, 1.429 – Petró-
polis / Escola: Pedro Álvares Cabral
(Luana, da Escola Cecy Sá Brito, do Km 5, mudou-
se para Caxias e Suelen, do Monte Claro, mudou-se 
para Curitiba)

ANEXO III

Estudantes que já foram premiados pelo Projeto 
Esperança:
Roger de Vargas Boeira e Ricardo Borges Kuze (Es-
cola Duque de Caxias), Cassiano Silveira Nogueira e 
Vinicius Miranda dos Santos (Escola Dom Henrique 
Gelain), Joelmir dos Santos Braz e Dionatas Santos 
Mendes (Escola Pedro Álvares Cabral), Anderson 
Padilha dos Santos e Daiane Garcia Borges (Escola 
Coronel Avelino Paim), Joice Chiavagatti Fernandes 
e Marcus Vinicius (Escola General Osório), Marília do 
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Nascimento e Felipe de Jesus Jordão (Escola Cecy 
Sá Brito), Jucimara Amis e Donizete da Rosa Mathyas 
(Escola Juventina Morena de Oliveira), Priscila San-
tos Nepomusceno e Cari Eduarda de Freitas (Escola 
Soli Gonzaga dos Santos) e Carina Porkat da Silva 
e Everaldo Mayer da Fonseca (Escola Nabor Moura 
de Azevedo).

Estudantes que estiveram em Brasília, conhecen-
do os Três Poderes: Taise Olegini (Escola Nabor 
Moura de Azevedo), Oélida de Souza (Escola Gene-
ral Osório) e Jane Maciel Hoffmann (Escola Duque 
de Caxias).

Leia o depoimento de Lucas Ferreira, um dos 
coordenadores Inclusão Digital e do Projeto Es-
perança:

“O Projeto Esperança iniciou com uma 
idéia: levar a informática a todos os bairros de 
Vacaria. A história começou mais ou menos 
assim: as primeiras turmas deslocavam-se até 
a Casa Verde, onde temos uma Sala Virtual 
instalada. O primeiro problema surgiu: algu-
mas escolas eram bem distantes, dificultan-
do muito o acesso. A nossa saída foi a que, 
se os alunos não vão até os computadores, 
os computadores vão até os alunos. Então, 
levamos nosso laboratório até as escolas 
municipais mais distantes e desde então não 
paramos mais. São nove escolas atingidas 
pelo Projeto Esperança, cada uma com uma 
história diferente de alunos dedicados e com 
muita vontade de conhecer o mundo da in-
formática. A inclusão digital é uma realidade, 
precisamos urgentemente inserir nossos jo-
vens nessa nova era para podermos colher 
melhores frutos em um futuro muito próximo. 
Por isso, vamos fazer a nossa partel!”

Outro depoimento:

“Os moradores dos bairros de nossa ci-
dade não imaginavam que seria fácil aprender 
a digitar e utilizar o computador, isso veio a 
acontecer depois que o projeto esperança foi 
até as nove escolas municipais levando com-
putadores e cursos sem custo algum para a 
escola, proporcionando desta forma todo o 
conhecimento necessário e aproximando as 
pessoas desta nova realidade. Os melhores 
alunos de cada escola ainda ganharam um 
computador que atualmente utilizam em suas 
residências para multiplicar o aprendizado que 
tiveram gratuitamente para a comunidade de 
seus bairros.” Jéferson de Lima

ANEXO IV

Projeto Esperança II

O artista Cassiano Paim desenvolve o Projeto 
Esperança II, que tem como finalidade levar arte em 
forma de música à cerca de 300 estudantes da rede 
de ensino público de Vacaria. As aulas acontecem 
em nove escolas da cidade (General Osório, Coronel 
Avelino Paim, Soli Gonzaga dos Santos, Pedro Alvares 
Cabral, Duque de Caxias, Nabor Azevedo, Cecy Sá 
Brita, Juventina Morena de Oliveira e Dom Henrique 
Gelain). São ministradas nas terças, quartas e quin-
tas, das 13h30 às 17h. Como diz o próprio instrutor, 
Cassiano Paim, o projeto Esperança impulsiona as 
atividades escolares dos alunos e os ajuda a desco-
brir seus talentos:

“Ocupamos o tempo vago dos estudantes 
com atividades lúdicas. Estudamos música e 
arte, a fim de que eles tenham a possibilidade 
de conhecer novas alternativas sonoras, o que 
também, indiretamente, contribui para que o  
interesse na sala de aula aumente.”

Projetos Sociais

Nos últimos anos, uma contribuição importante 
do parlamentar da região foi a priorização de recursos 
aplicados em obras que muito auxiliaram no desenvol-
vimento sócio-cultural e educativo dos nossos municí-
pios. Conheça alguns investimentos:

• Compra de equipamentos para a Assistência 
Social de Antônio Prado (80 mil)

• CTG Cancela do Imigrante, de Antônio Prado 
(60 mil)

• Centro Ítalo Brasileiro de Antônio Prado (10 mil)
• APAE de Antônio Prado (55 mil)
• Parque de Rodeios de Esmeralda (110 mil)
• APAE de Flores da Cunha (80 mil)
• SAMLAVE de Lagoa Vermelha (50 mil)
• Casa do Idoso de Lagoa Vermelha (200 mil)
• Creche do Bairro Boa Vista de Lagoa Verme-

lha (60 mil)
• Lar da Menina de Lagoa Vermelha (30 mil)
• CTG Alexandre Pato de Lagoa Vermelha (150 

mil)
• Cursos de geração de mão-de-obra no campus 

da UPF de Lagoa Vermelha (240 mil)
• Parque de Eventos de Monte Alegre dos Cam-

pos (90 mil)
• Centro de Eventos de Muitos Capões (250 mil)
• Casa de Cultura de São João da Urtiga (200 mil)
• Creche de São José do Ouro (50 mil)
• APAE de São Marcos (30 mil)
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• Creche de Taquara (36 mil)
• Renais Crônicos de Vacaria (100 mil)
• APAE de Vacaria (40 mil)
• CTG Porteira do Rio Grande de Vacaria (60 mil)
• CONDIGA (100 mil)
• CTG Rancho da Integração de Vacaria (50 mil)
• CTG Querência do Socorro de Vacaria (20 mil)
• Pesquisa sobre as águas através da UCS de 

Vacaria (240 mil)
• APAE de Veranôpolis (30 mil)

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revi-
são do orador.) - Sr. Presidente, o meu desejo vai ao 
encontro do de V.Exa., ou seja, apreciar as matérias 
constantes da pauta, o que tem sido feito desde ontem 
à noite. Vencida a pauta, haverá a oportunidade de 
apreciar a urgência – que já foi concertada por diver-
sos Líderes dos partidos na Casa, inclusive o meu, o 
Partido dos Trabalhadores – do projeto de lei que trata 
do problema dos médicos residentes do País.

O  Deputado José Rocha, que há pouco acabou 
de falar, e eu estivemos com os médicos-residentes 
de todo o País – durante o dia inteiro, eles transita-
ram nesta Casa. 

Foi firmado o compromisso de, vencida a pauta, 
a urgência e o projeto de lei serem votados. Se pu-
déssemos fazê-lo ainda no dia de hoje, seria ótimo. 
Senão, será no dia de amanhã. 

Portanto, o empenho é no sentido de limparmos 
a pauta, a fim de conseguirmos não só apreciar essa 
matéria, assim como outras em relação às quais já 
há acordo de Liderança.

Sr. Presidente, reafirmo nosso compromisso, e 
concordo com V.Exa. quando diz que temos de ter 
agilidade para apreciar já a Medida Provisória nº 319 

, a fim de cumprir a boa tarefa de limpar a pauta no 
dia de hoje.

Muito obrigado.
O SR. MARCUS VICENTE (PTB-ES. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a diferença entre uma pessoa comum e 
a empreendedora é que, onde as comuns vêem difi-
culdade, as empreendedoras vêem oportunidade.

Quero registrar nos Anais desta Casa home-
nagem a uma dessas pessoas que, no meu querido 
Estado do Espírito Santo, sabem encontrar nas ad-
versidades a semente de uma vantagem equivalente, 
como bem nos ensina Napoleon Hill.

Estou falando de um menino nascido do amor 
de um carpinteiro e de uma dona de casa, numa fa-
mília de 9 irmãos, num lugarejo chamado Cavalinhos, 
hoje Município de João Neiva, no norte do Espírito 
Santo.

É curioso observar como a escola da vida tem 
muito a nos ensinar. Hoje, queremos poupar nossos 
filhos de participar dos problemas da família – talvez 
porque a maioria de nós tenha esquecido de onde vie-
mos e estejamos, na verdade, sonegando aos nossos 
filhos a oportunidade de crescer emocional, social e 
espiritualmente.

Esse menino de quem agora falo contava 8 anos 
de idade quando teve de começar a trabalhar numa 
granja para ajudar no sustento da casa. Quando ter-
minou a quarta série primária, restavam-lhe 2 opções: 
continuar morando no interior, no conforto e amparo 
de sua casa, e parar os estudos, ou deixar o confor-
to da casa dos pais com apenas 10 anos para poder 
continuar estudando.

A história do Espírito Santo vai ficar devendo à 
escolha da segunda opção o nascimento de um dos 
maiores grupos empresariais do Estado.

Aos 10 anos, o menino foi morar na casa de um 
parente distante, em Vitória, conciliando escola e traba-
lho, dessa vez em uma serraria. Aos 16 anos, começou 
como office-boy em uma indústria de inseticidas. Logo, 
seu espírito inquieto e sua iniciativa fizeram-no melhor 
notado pelos patrões, que o promoveram a vendedor 
e, também, a cobrador da empresa.

O tempo do menino empregado, porém, estava 
chegando ao final, e em 1974 o jovem Antônio, ago-
ra com 22 anos, passaria a ser autônomo, prestando 
serviços para a empresa em que antes trabalhava. 
Nascia o empreendedor. 

Dois anos depois, em 1976, criou uma firma in-
dividual, com o nome SERDEL, para fazer controle de 
insetos em navios. Graças a seu espírito empreende-
dor, o menino transformou-se, em 30 anos, em um 
dos maiores empresários do Espírito Santo: Antônio 
Geraldo Perovano.

A cada contrato, a SERDEL ficava maior, mas o 
mundo de oportunidades se descortinava à frente de 
seus olhos, e em 1992 ele criou a VISEL, empresa de 
segurança privada, para atender à Aracruz Celulose. 
Graças à qualidade de seus serviços, a VISEL logo 
estava sendo contratada por outros grandes grupos.

Aos 54 anos, Antônio Geraldo Perovano tem um 
conglomerado de 5 empresas. Além da VISEL e da 
SERDEL, criou a SANCOL – Serviços e Conservação 
Ltda. para atender à Suzano Papel, no sul da Bahia, a 
Visel Tecnologia, administrada pelo filho José Ricardo, 
e o Laboratório Agrolab, em sociedade.

Na relação das 200 maiores empresas capixabas 
estão presentes a SERDEL (centésima-octagésima-oi-
tava colocada) e a VISEL (centésima-décima-terceira) 
na lista das maiores.
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O menino que ousou empreender emprega, 
hoje, mais de 4 mil pessoas em suas 5 empresas e, 
apesar de suas muitas ocupações, ainda consegue 
encontrar tempo e energia para jogar futebol todos 
os domingos pela manhã e dedicar-se à atividade de 
dirigente esportivo do Vitória Futebol Clube.

Como o Rei Midas, que transformava em ouro 
tudo o que tocava, Antônio Geraldo Perovano levou 
o Vitória ao título histórico de campeão capixaba, 30 
anos depois de sua última conquista.

Por estas e por outras, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, é que faço questão de registrar a 
história de um brasileiro que ousou e deu certo. Um 
capixaba chamado Antônio Geraldo Perovano.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Marcus Vi-
cente, o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secre-
tário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. José Thomaz Nonô, 1º 
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Concedo a palavra ao Deputado Inocêncio Olivei-
ra. 

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL-PE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, um dos maiores desafios aos adminis-
tradores municipais no Brasil é adequar-se à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, haja vista a complexidade 
de sua aplicação ao defrontam com a chamada “ge-
rência da escassez” de recursos financeiros. Daí a 
oportunidade do seminário que será, possivelmen-
te, organizado em dezembro próximo pelo Conselho 
de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica – CAEAT, 
da Consultoria Legislativa desta Casa e que tenho 
a honra de presidir, contando com a colaboração 
de outros colegas Deputados, como Padre José 
Linhares, José Eduardo Cardozo, Walter Pinheiro, 
Marcelo Castro, Mauro Benevides, Félix Mendonça, 
Ônix Lorenzoni, Ariosto Holanda, Jaime Martins e 
Nelson Proença.

Entre os temas que me foram submetidos para 
análise pelos colaboradores do CAEAT, à frente o 
Dr. Paulo Motta, estão: “A responsabilidade fiscal e 
os municípios – avanços e possíveis aperfeiçoamen-
tos”; e “A relação dos municípios com os Tribunais 
de Contas e o Ministério Público – a LRF, a Lei de 
Licitações e Contratos e aplicação de sanções”. 

Não restam dúvidas de que a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal foi um dos grandes avanços no sen-
tido de orientar os administradores públicos para a 
boa aplicação dos recursos.

Para o Seminário pretende-se trazer a esta 
Casa não apenas Secretários de Finanças de al-
gum município do Nordeste - de preferência, de 
Fortaleza, Recife ou Salvador - como também Pre-
feitos de cidades de médio porte no Sul e Sudeste 
e autoridades ligadas à problemática da gestão das 
finanças municipais.

Há indagações que precisam ser esclarecidas: 
que pontos da LRF “pegaram” ou “não pegaram”? E 
quanto as resultados? Todos fiscais melhoraram em 
razão da LRF? A cultura política incorporou a LRF?

No caso específico das relações das Prefeituras 
com os Tribunais de Contas Estaduais, é preciso ampliar 
o conhecimento dos gestores com os setores técnicos 
dos TCEs e também com as SECEXs do Tribunal de 
Contas da União instaladas nos Estados.

Há questões que se levantam e que são da maior 
atualidade: os órgãos de controle levam em conta os 
problemas enfrentados pela gestão? A LRF e a Lei de 
Licitações e Contratos têm sido cumpridas? Quais os 
itens mais difíceis de serem observados pelos gestores 
municipais, sejam Prefeitos, Secretários de Finanças, 
encarregados da classificação das contas públicas ou 
ordenadores de despesas?

Tenho convicção, Sr. Presidente, de que abri-
remos mais oportunidades de conhecimento para os 
gestores dos municípios do Nordeste e caminharemos, 
cada vez mais, para o aperfeiçoamento da gestão da 
coisa pública, com a realização de seminários desse 
nível de qualificação e objetividade que ora estamos 
organizando.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, já não temos como resistir à corrida desenfrea-
da do aumento do custo de vida e nos vemos, a cada 
dia, sobressaltados com anúncios e mais anúncios de 
majoração nos preços dos produtos essenciais.

Sr. Presidente, neste País tudo depende dos de-
rivados do petróleo, esse petróleo que os países ára-
bes aprenderam a manipular e com ele direcionar os 
destinos da própria economia mundial.

Em breve teremos um reajuste no preço do álco-
ol, decorrente do aumento do consumo do produto. A 
gasolina terá uma adição extra de 23% de álcool.

De tudo isso se conclui que o paradoxo insiste 
em nortear a maioria das ações do Governo, que con-
tinua sem saber ainda como justificar tanta elevação 
no custo de vida, e, ainda assim, através dos órgãos 
de planejamento e estatística, diz que a inflação está 
sob controle, que a economia nacional não tem maio-
res problemas a despeito das altas constantemente 
divulgadas.
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Não precisamos ser profundos conhecedores em 
economia para concluir facilmente que algo está errado 
na concepção da alta cúpula do Governo, que divulga 
o controle da situação. Não é possível, Sr. Presidente, 
que o Brasil, produzindo, como produz, todo o álcool 
que se faz necessário para as demais atividades do 
setor, ainda esteja a mercê de oscilações do mercado 
internacional.

Aliás, Sr. Presidente, essa novela relacionada 
com o aumento do preço dos combustíveis tem muito 
a ver com a omissão e a subserviência dos países do 
chamado Terceiro Mundo, entre os quais está o Brasil, 
que sempre tentou buscar, com o aumento da produção 
de barris diários, pela PETROBRAS, a solução para 
seus problemas internos. Todos nós sabemos que não 
há necessidade de se importar tanto petróleo enquanto 
temos aqui mesmo o álcool combustível para abastecer, 
com vantagem, toda a frota motorizada nacional. 

E não se diga que o aumento no plantio da cana-
de-açúcar virá expandir a nossa fronteira agrícola por-
que terra agricultável é o que não nos falta! E, se assim 
fosse, melhor ainda, principalmente quando se sabe 
que a população do mundo é carente de alimentos. 
Segundo dados da FAO (Organização das Nações Uni-
das para Alimentação e Agricultura), já há mais de 20 
anos metade do contingente humano na face da Terra 
alimenta-se mal e a outra metade faz regime...

Mas parece que nem assim o Brasil desperta 
para essa terrível realidade! O Governo tem dito que 
o capital estrangeiro é bem aceito, desde que não ve-
nha comprometer a nossa soberania. Mas é preciso 
saber em que campo esse capital vai atuar, porque, 
do contrário, nunca sairemos da condição de país 
subdesenvolvido.

Passo a abordar outro assunto. 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sem dis-

tinção de raça, cor, origem, toda criança é simplesmen-
te uma criança. É dela que o mundo espera melhores 
dias, num ambiente menos tortuoso que este em que 
vivemos na atualidade. Mas, para que isso seja al-
cançado, necessário se torna que olhemos a criança 
como algo muito importante, pois ela, que hoje exige 
os nossos cuidados, é sem dúvida alguma a grande 
esperança para os dias futuros. Isso porque, Sr. Presi-
dente, apesar dos esforços despendidos em diferentes 
partes do planeta, as estatísticas do Núcleo de Estudo 
e Combate à Violência Doméstica, que trata de agres-
sões contra crianças e adolescentes, mostra que as 
crianças negras são as maiores vítimas de violência. 
Isso é verdadeiramente estarrecedor, num universo de 
carências que chega a questionar o grau de evolução 
alcançada pela humanidade!

O homem inventou a roda, descobriu a pólvora, fa-
bricou o relógio, o avião, foi à Lua e mudou, por assim di-
zer, todo um conceito de existência na face da Terra, mas, 
infelizmente, ainda não se conscientizou da necessidade 
de adoção de políticas públicas voltadas para a infância 
e juventude.

Ainda por cima são alarmantes os índices de mor-
talidade infantil decorrente de desnutrição, falta de sane-
amento básico e de condições mínimas de sobrevivência 
entre as populações de menor poder aquisitivo. 

Porém, nada disso desanima o coração daqueles 
voltados para a prática do bem, tendo a criança como 
objetivo maior. 

Gostaria que nesta data todas as crianças do Brasil 
pudessem receber o carinho dos adultos, o afeto de seus 
familiares e a atenção de todos quantos temos respon-
sabilidades sobre seu futuro. Mas, se isto não é possível, 
cabe-me, como pai que sou, formular a todos votos de 
perene felicidade.

Não nos esqueçamos de que quem não cuida da 
criança hoje está fadado a lidar amanhã com a miséria, a 
violência e a marginalidade que tanto nos atormentam nos 
dias de hoje. Sejam pois as minhas palavras de carinho, 
respeito e grande admiração pela criança, pois nela repou-
sa, sem dúvida alguma, a grande esperança deste País.

Durante o discurso do Sr. Nelson Bornier, o 
Sr. José Thomaz Nonô, 1º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Inocêncio Oliveira, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo 
a palavra ao Deputado Vignatti. 

O SR. VIGNATTI (PT-SC. Pronuncia o seguinte discur-
so.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta semana 
de retomada dos trabalhos nesta Casa, é com imensa sa-
tisfação que registro a presença de mais de duas dezenas 
de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores catarinenses em 
meu gabinete, a fim de que, como representante legítimo 
do Estado de Santa Catarina na Câmara dos Deputados, 
auxilie nos pleitos que os trazem até a Capital Federal. 

Destaco, nobres colegas, a importância que essas 
pessoas, líderes políticos em seus municípios, têm em 
meu mandato. Desde que assumi uma cadeira nesta 
Casa, determinei o atendimento às Prefeituras como um 
dos eixos prioritários da atuação parlamentar, visando ao 
fortalecimento dos municípios. A iniciativa ocorre porque 
historicamente fui testemunha ocular das dificuldades 
dos pequenos municípios em relação à discriminação 
orçamentária promovida nos Governos anteriores ao do 
Presidente Lula e também devido à demanda existente 
em nosso Estado por Parlamentares que priorizassem 
esta questão. 
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Residindo na região oeste de Santa Catarina há 
quase 40 anos, vivenciei muitas situações e o desespe-
ro de Prefeitos que, até poucos anos atrás, mendigavam 
recursos do Governo Federal e mantinham relação de 
distanciamento com as esferas do Poder Público em Bra-
sília. Distanciamento este causado pelo próprio desleixo 
de Governos passados, que, por motivos que desconhe-
ço, consideravam os nossos municípios meros figurantes 
num cenário onde, ao meu ver, eles são os protagonistas, 
pois detectam com maior fidedignidade as angústias e 
as necessidades do nosso povo.

O resultado prático da política de valorização dos 
municípios promovida pelo Governo do Presidente Lula 
se reflete em alguns números que apresento a V.Exas. 
Até o final deste primeiro mandato, o Governo Lula deverá 
destinar o dobro de recursos do que o Governo Fernando 
Henrique Cardoso destinou ao Fundo de Participação dos 
Municípios nos 4 anos do seu último mandato. 

Enquanto FHC fechou seus últimos 4 anos de go-
verno com 2 bilhões e 200 milhões de reais destinados ao 
Fundo, o Governo Lula registrava, até outubro de 2006, 
3 bilhões e 550 milhões de reais – aumento de 56% dos 
repasses. Desta forma, ampliando esse repasse, o Go-
verno do Presidente Lula também amplia a capacidade 
de investimentos dos nossos municípios. 

Além disso, o Governo do Presidente Lula criou a 
CIDE – Contribuição de Intervenção no Domínio Eco-
nômico, responsável pela transferência dos impostos 
sobre combustíveis aos Estados, desde 2004, quando 
foi implantado. De 2004 até outubro deste ano, somen-
te o Estado de Santa Catarina já recebeu exatos 134 
milhões, 638 mil, 859 reais e 55 centavos provenientes 
da CIDE, o que possibilitou a construção de inúmeros 
acessos asfálticos nas grandes cidades e também nos 
municípios do interior.

Hoje, caros Deputados, temos um governo aces-
sível e sensível aos pleitos dos municípios, motivo que 
nos estimula e dá melhores condições de desempenhar 
o trabalho de atendimento a Prefeitos, Vice-Prefeitos e 
Vereadores, que nesta semana estão em Brasília em 
busca de novas conquistas para as suas cidades.

Como uma das principais ações do meu mandato, 
tenho-me destacado como o Parlamentar que mais viabi-
lizou recursos para os Municípios de Santa Catarina nos 
últimos anos. Isso se deve principalmente à capacitação 
que tenho feito junto às Prefeituras com relação à apre-
sentação de projetos e proposições, com participação 
fundamental do Governo Lula, que, através da Internet, 
abriu sistemáticas que hoje possibilitam o acesso prá-
tico e ágil das Prefeituras ao sistema. Gradativamente, 
as Prefeituras têm-se especializado no acesso a esse 
sistema e demonstrado satisfação com os resultados 
obtidos. 

Aos catarinenses que nesta semana estão em 
Brasília e também àqueles que nos acompanham em 
casa deixo aqui o compromisso de continuar com este 
trabalho na próxima Legislatura. Afinal, mais de 114 
mil catarinenses me deram o seu voto de confiança 
nas últimas eleições e contam com o meu trabalho 
para que sejam construídos municípios cada vez mais 
fortalecidos e, conseqüentemente, população progres-
sivamente mais bem assistida com os serviços que o 
Estado deve lhes oferecer.

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

semana em que comemorarmos o Dia Nacional da 
Consciência Negra, venho a esta tribuna homenagear 
a comunidade afro-descendente brasileira, como for-
ma de reconhecimento às suas lutas e orgulhoso das 
suas conquistas ao longo dos anos.

Destaco a importância das marchas, das ativida-
des culturais, dos debates e demais eventos realizados 
em todo o País nos últimos dias, com o objetivo de 
aprofundar as reflexões acerca do assunto. 

O meu reconhecimento também à Câmara dos 
Deputados, que realiza sessão solene nesta quinta-
feira, a fim de prestar homenagens e discutir sobre a 
atuação do Governo Lula na área da igualdade racial 
e na luta contra a intolerância religiosa de matriz afri-
cana.

Ao mesmo tempo, nobres colegas, trago para a 
discussão os desafios que nós, brasileiros e agentes 
públicos, temos frente a esta questão. É preciso res-
saltar que o Brasil tem uma dívida histórica, de mais 
de 500 anos, com a população negra, que em 2003 
representava 47% da população brasileira, segundo 
a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios 
(PNAD), do IBGE. 

São 82 milhões de pessoas, caros Deputados, as 
quais não contavam com política comprometida até o 
advento deste Governo. Embora nenhuma ação seja 
capaz de apagar da nossa história os momentos de 
humilhação e de subserviência a que os negros des-
te País foram submetidos ao longo dos anos, temos 
o dever de estabelecer políticas que resultem num 
presente mais digno e num futuro mais justo para 
estas pessoas. Pessoas estas que, por muitos anos, 
permaneceram à sombra da exclusão da educação, 
da saúde, do mercado de trabalho, do lazer e demais 
práticas que poderiam lhes proporcionar a dignidade 
que é direito de todos os seres humanos.

Em 4 anos, o Governo do Presidente Lula de-
monstrou a sua preocupação com a problemática, ao 
implantar políticas e programas de atenção à comuni-
dade afro-descendente.
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Em primeiro lugar, com o objetivo de estabe-
lecer iniciativas contra as desigualdades raciais no 
País, instalou a Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial, em março de 2003, 
na data em que é celebrado o Dia Internacional de 
Luta pela Eliminação da Discriminação Racial.

Desde então, a Secretaria, através da Ministra 
Matilde Ribeiro, tem acompanhado e coordenado 
políticas de diferentes Ministérios e outros órgãos 
do Governo brasileiro para a promoção da igualdade 
racial. Além disso, articula, promove e acompanha 
a execução de diversos programas de cooperação 
com organismos públicos e privados, nacionais e 
internacionais.

A Secretaria também ultrapassa as fronteiras 
do nosso País e participa ativamente das discus-
sões internacionais acerca do tema, promovendo 
e acompanhando o cumprimento de acordos e 
convenções internacionais ratificados pelo Brasil e 
que digam respeito à promoção da igualdade e ao 
combate à discriminação racial ou étnica.

Por fim, auxilia o Ministério das Relações Ex-
teriores nas políticas internacionais, no que diz 
respeito à aproximação de nações do continente 
africano.

Essas políticas articuladas do Governo do 
Presidente Lula têm contribuído para a redução 
de algumas desigualdades, como por exemplo a 
do acesso à educação. Em pesquisa divulgada na 
última semana, o IBGE aponta que nos últimos 10 
anos o percentual de brasileiros que se declararam 
negros ou pardos no ensino superior aumentou de 
18% para 30%. De acordo com a pesquisa, divul-
gada com destaque na última segunda pelo jornal 
Folha de S.Paulo, o crescimento se acentuou a 
partir de 2001, quando o percentual era de 22%. 
Embora a maioria dos acessos tenha ocorrido nas 
universidades particulares, entre 2001 e 2005, as 
universidades públicas também acompanham esse 
avanço, ao registrarem o acesso de 125 mil alunos 
negros e pardos e de 72 mil alunos brancos neste 
período.

De acordo com a reportagem apresentada 
pelo jornal Folha de S.Paulo, persistindo o ritmo 
de crescimento anual de 2 pontos percentuais de 
inserção de negros e pardos no ensino superior, em 
2015 o Brasil terá a participação de 49% desta fatia 
da população nas universidades, o que corresponde 
à parcela negra existente no País atualmente.

O Programa Universidade Para Todos, o PROU-
NI, tem sido fundamental para a obtenção destes 
resultados. Implantado em 2005 pelo Governo do 
Presidente Lula, o programa já atendeu 205 mil pes-
soas de baixa renda, com grande inclusão de negros 
e pardos em universidades de ensino particular. A 
previsão do Ministério da Educação é de que nos 
próximos 4 anos sejam oferecidas 400 mil bolsas, 
o que certamente também garantirá o ingresso de 
milhares de negros no ensino superior.

Soma-se ao programa a criação de 10 novas 
universidade federais e de 48 novos campi, am-
pliando o número de vagas na educação, interiori-
zando a educação pública e gratuita e diminuindo 
as desigualdades.

Além disso, é preciso apontar a importância 
de ações afirmativas deste Governo, como as que 
possibilitam hoje o andamento de 300 processos 
de reconhecimento e titulação de territórios quilom-
bolas e as que levam energia elétrica a 201 destas 
comunidades até este momento.

Também contamos com a discussão avançada 
do novo Estatuto da Igualdade Racial no Congresso 
Nacional, o qual deverá estabelecer uma série de 
políticas e ações para a obtenção de novos avan-
ços. Assim que for aprovado, deverá promover me-
canismos de combate ao racismo no Brasil e reduzir 
as desigualdades entre brancos, negros e pardos.

Afinal, apesar dos avanços, ainda estamos 
diante de inúmeros desafios. Dentre eles, nobres 
colegas, o desafio de promovermos igualdade na 
educação. De acordo com a pesquisa do IBGE re-
alizada em setembro deste ano, a população em 
idade ativa, preta e parda, apresentava 7,1 anos 
de estudo em média, enquanto a população bran-
ca tinha 8,7 anos de estudo, em média. A pesquisa 
aponta ainda que 6,7% das pessoas pretas e par-
das com 10 a 17 anos de idade não freqüentavam 
a escola, contra 4,7% dos brancos.

Se analisarmos o ensino superior, os dados 
do estudo são ainda mais alarmantes. Isso por-
que, ao mesmo tempo em que 25,5% dos brancos 
com mais de 18 anos de idade haviam cursado ou 
freqüentavam o ensino superior, apenas 8,2% dos 
negros haviam tido esta oportunidade.

No mercado de trabalho a desigualdade racial 
se repete, com a população negra se submetendo 
a atividades mais precárias e menos valorizadas. 
Segundo a pesquisa realizada em setembro pelo 



51394 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006

IBGE, em 6 regiões metropolitanas, 59,7% dos em-
pregados com carteira assinada no setor privado 
eram brancos, contra 39,8% de pretos e pardos.

O mesmo estudo aponta que, enquanto a taxa 
de desocupação dos pretos e pardos era de 11,8%, 
a dos brancos era de 8,6%. A construção e os 
serviços domésticos foram os que apresentaram 
predominância de pretos e pardos ocupados. Eles 
correspondiam a 55,4% das pessoas ocupadas na 
construção e a 57,8%, nos serviços domésticos.

Enquanto o rendimento/hora real habitualmente 
recebido por pretos e pardos era de R$4,15, o rendi-
mento dos brancos era praticamente o dobro: R$8,16. 
Avaliando a renda per capita nos domicílios, temos 
a renda de R$417,23 nos domicílios liderados por 
um negro ou pardo, e de R$950,46, nos domicílios 
cujo principal responsável era um branco.

Na condição de representante da Câmara dos 
Deputados no Conselho Nacional de Juventude e 
de integrante da Frente Parlamentar em Defesa de 
Políticas Públicas para os Jovens, bem como de 
membro de Comissão Especial que trata do assunto, 
alerto para a necessidade de continuarmos sendo 
parceiros de agentes de políticas que reduzam as 
desigualdades raciais também entre a juventude. Afi-
nal, temos apenas 4,4% dos negros de 18 a 24 anos 
de idade matriculados em instituições de ensino su-
perior, ante os 16,6% dos jovens brancos, segundo 
relatório da Secretaria Nacional de Juventude. Ou 
seja, o percentual de jovens brancos universitários 
é 4 vezes superior ao de negros.

Além disso, relatório do IPEA aponta que a taxa 
de analfabetismo dos negros é 3 vezes maior que a 
dos jovens bancos. O estudo aponta que, enquanto 
a média de anos de estudos é de 7,5 anos para os 
negros, para os brancos é de 9,4 anos.

Com relação ao mercado de trabalho, 40% 
dos jovens negros de 18 a 24 anos de idade estão 
desempregados, enquanto apenas 16% dos jovens 
brancos de 18 a 24 anos de idade se encontram 
nesta situação.

Estas, nobres Deputados, são apenas algumas 
das estatísticas que me preocupam e que, espero, 
sirvam de embasamento e de indignação para con-
tinuar dedicado a avançar nas políticas de igualda-
de racial no Brasil, seja através da discussão, seja 
através dos estudos, seja através do trabalho, seja 
através de sugestões, seja através da participação 

ativa na construção de programas e ações que tra-
tem desta problemática.

Nesta Semana Nacional da Consciência Negra, 
tenham a certeza de que o simples fato de estarmos 
cientes da importância deste tema para o nosso País 
já significa grande e louvável iniciativa.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna para falar de uma 
importante reunião que a bancada de Goiás terá hoje, 
no final do dia, nesta Casa, com o Governador ree-
leito de Goiás, Dr. Alcides Rodrigues, quando serão 
discutidas as prioridades de Goiás no Orçamento 
Geral da União de 2007.

Gostaria aqui de enaltecer o desprendimento 
de toda a bancada, que não tem medido esforços 
na defesa dos interesses de Goiás. Será uma reu-
nião histórica. Políticos goianos de várias matizes 
se reúnem para tratar de questões republicanas, 
deixando as divergências partidárias em segundo 
plano. O Governador tem dito, desde que as urnas 
confirmaram sua vitória, que a campanha política 
acabou, que agora é hora de pensar na união de 
esforços em favor dos interesses de Goiás. 

Para essa reunião foram convidados, a pedido 
do próprio Governador, os ilustres Senadores Ma-
guito Vilela e Demóstenes Torres, que disputaram a 
governança nas últimas eleições, prova de em que 
Goiás, quando está em jogo melhor qualidade de 
vida para os goianos, a classe política se une.

Por isso, Sr. Presidente, gostaria aqui de cum-
primentar toda a bancada federal de Goiás. Todos, 
sem exceção, têm atuado firmemente em defesa dos 
interesses do Estado. Porque esse é o caminho mais 
correto. De nada adianta homens públicos ficarem 
se engalfinhando, alimentando disputas políticas 
improdutivas e deixarem de lado as questões que 
dizem respeito ao desenvolvimento do Estado que 
representam. 

Por isso, Sr. Presidente, daqui cumprimento o 
Governador Alcides Rodrigues, que, antes de mesmo 
de iniciar seu segundo mandato, dá provas concretas 
de maturidade, desprendimento e amor a Goiás!

Agradeço a atenção a mim dispensada pelos 
nobres pares desta ilustre Casa. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - 
Apresentação de proposições.
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V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS: 

RORAIMA

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: 7

AMAPÁ

Davi Alcolumbre PFL 
Dr. Benedito Dias PP 
Eduardo Seabra PTB 
Evandro Milhomen PCdoB 
Hélio Esteves PT 
Total de Amapá: 5

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Ann Pontes PMDB 
Asdrubal Bentes PMDB 
Babá PSOL 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Nilson Pinto PSDB 
Socorro Gomes PCdoB 
Zé Geraldo PT 
Zé Lima PP 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 12

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Carlos Souza PP 
Francisco Garcia PP 
Lupércio Ramos PMDB 
Pauderney Avelino PFL 
Silas Câmara PTB 
Vanessa Grazziotin PCdoB 
Total de Amazonas: 7

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PP 
Anselmo PT 
Eduardo Valverde PT 
Hamilton Casara PSDB 
Miguel de Souza PL 
Natan Donadon PMDB 
Total de Rondonia: 6

ACRE

Chicão Brígido PMDB 
Henrique Afonso PT 
João Correia PMDB 
João Tota PP 
Júnior Betão PL 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB 
Total de Acre: 7

TOCANTINS

Darci Coelho PP 
Maurício Rabelo PL 
Osvaldo Reis PMDB 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB 
Antonio Joaquim PSDB 
César Bandeira PFL 
Costa Ferreira PSC 
Dr. Ribamar Alves PSB 
Gastão Vieira PMDB 
João Castelo PSDB 
Neiva Moreira PDT 
Nice Lobão PFL 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Terezinha Fernandes PT 
Wagner Lago PDT 
Total de Maranhão: 15

CEARÁ

Almeida de Jesus PL 
André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
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 
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Moroni Torgan PFL 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PSDB 
Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará: 22

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
B. Sá PSB 
Júlio Cesar PFL 
Marcelo Castro PMDB 
Moraes Souza PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Simplício Mário PT 
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL 
Fátima Bezerra PT 
Iberê Ferreira PSB 
Ney Lopes PFL 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Carlos Dunga PTB 
Domiciano Cabral PSDB 
Enivaldo Ribeiro PP 
Luiz Couto PT 
Marcondes Gadelha PSB 
Wellington Roberto PL 
Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
Carlos Batata PFL 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PL 
Joaquim Francisco PFL 
Joel de Hollanda PFL 
Jorge Gomes PSB 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra PFL 
José Múcio Monteiro PTB 
Luiz Piauhylino PDT 
Maurício Rands PT 
Osvaldo Coelho PFL 
Pastor Francisco Olímpio PSB 
Paulo Rubem Santiago PT 
Renildo Calheiros PCdoB 

Roberto Magalhães PFL 
Salatiel Carvalho PFL 
Total de Pernambuco: 19

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Givaldo Carimbão PSB 
Helenildo Ribeiro PSDB 
José Thomaz Nonô PFL 
Maurício Quintella Lessa PDT 
Rogério Teófilo PPS 
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Heleno Silva PL 
Jackson Barreto PTB 
João Fontes PDT 
Jorge Alberto PMDB 
José Carlos Machado PFL 
Mendonça Prado PFL 
Total de Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Aroldo Cedraz PFL 
Claudio Cajado PFL 
Colbert Martins PPS 
Edson Duarte PV 
Fábio Souto PFL 
Félix Mendonça PFL 
Geddel Vieira Lima PMDB 
Gerson Gabrielli PFL 
Guilherme Menezes PT 
Jairo Carneiro PFL 
Jonival Lucas Junior PTB 
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 
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: 29
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MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Ana Guerra PT 
Aracely de Paula PL 
Cabo Júlio PMDB 
Carlos Mota PSB 
César Medeiros PT 
Dr. Francisco Gonçalves PPS 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eliseu Resende PFL 
Fernando Diniz PMDB 
Geraldo Thadeu PPS 
Herculano Anghinetti 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 
Marcello Siqueira PMDB 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria do Carmo Lara PT 
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 
Saraiva Felipe PMDB 
Sérgio Miranda PDT 
Vadinho Baião PT 
Vittorio Medioli PV 
Total de Minas Gerais: 43

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Jair de Oliveira PMDB 
Manato PDT 
Marcus Vicente PTB 
Neucimar Fraga PL 
Nilton Baiano PP 
Renato Casagrande PSB 
Ricardo Santos PSDB 
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL 
Alexandre Cardoso PSB 
Alexandre Santos PMDB 
Almerinda de Carvalho PMDB 
Almir Moura S.Part. 
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 
Elaine Costa PTB 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Gonçalves PTB 
Francisco Dornelles PP 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Jorge Bittar PT 
José Divino S.Part. 
Josias Quintal PSB 
Juíza Denise Frossard PPS 
Laura Carneiro PFL 
Leonardo Picciani PMDB 
Luiz Sérgio PT 
Miro Teixeira PDT 
Moreira Franco PMDB 
Reinaldo Betão PL 
Renato Cozzolino PDT 
Ronaldo Cezar Coelho PSDB 
Sandro Matos PTB 
Simão Sessim PP 
Total de Rio de Janeiro: 35

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Aldo Rebelo PCdoB 
Amauri Gasques PL 
Angela Guadagnin PT 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Cláudio Magrão PPS 
Dimas Ramalho PPS 
Durval Orlato PT 
Edinho Montemor PSB 
Edna Macedo PTB 
Elimar Máximo Damasceno PRONA 
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Fleury PTB 
Gilberto Nascimento PMDB 
Iara Bernardi PT 
Ildeu Araujo PP 
Ivan Valente PSOL 
Jamil Murad PCdoB 
Jefferson Campos PTB 
João Batista PP 
João Paulo Cunha PT 
José Eduardo Cardozo PT 
Jovino Cândido PV 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciano Zica PT 
Luiz Carlos Santos PFL 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT 
Luiza Erundina PSB 
Marcelo Ortiz PV 
Mariângela Duarte PT 
Medeiros PL 
Neuton Lima PTB 
Orlando Fantazzini PSOL 
Paulo Lima PMDB 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Professor Luizinho PT 
Ricardo Berzoini PT 
Roberto Gouveia PT 
Robson Tuma PFL 
Salvador Zimbaldi PSB 
Vanderlei Assis PP 
Vicentinho PT 
Walter Barelli PSDB 
Walter Feldman PSDB 
Wanderval Santos PL 
Xico Graziano PSDB 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de São Paulo: 50

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Celcita Pinheiro PFL 
Lino Rossi PP 
Pedro Henry PP 
Ricarte de Freitas PTB 
Thelma de Oliveira PSDB 
Wellington Fagundes PL 
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB 
Alberto Fraga PFL 
Jorge Pinheiro PL 
Sigmaringa Seixas PT 
Tadeu Filippelli PMDB 
Tatico PTB 
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Enio Tatico PTB 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB 
Neyde Aparecida PT 
Pedro Chaves PMDB 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado PFL 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PL 
Total de Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PPS 
João Grandão PT 
Murilo Zauith PFL 
Nelson Trad PMDB 
Waldemir Moka PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PPS 
André Zacharow PMDB 
Chico da Princesa PL 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Dra. Clair PT 
Eduardo Sciarra PFL 
Giacobo PL 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB 
Iris Simões PTB 
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB 
Oliveira Filho PL 
Osmar Serraglio PMDB 
Reinhold Stephanes PMDB 
Ricardo Barros PP 
Selma Schons PT 
Takayama PMDB 
Vitorassi PT 
Total de Paraná: 22
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SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Carlito Merss PT 
Edinho Bez PMDB 
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PFL 
Ivan Ranzolin PFL 
João Matos PMDB 
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

Alceu Collares PDT 
Beto Albuquerque PSB 
Cezar Schirmer PMDB 
Darcísio Perondi PMDB 
Edir Oliveira PTB 
Eliseu Padilha PMDB 
Érico Ribeiro PP 
Francisco Appio PP 
Francisco Turra PP 
Henrique Fontana PT 
José Otávio Germano PP 
Júlio Redecker PSDB 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Orlando Desconsi PT 
Osmar Terra PMDB 
Pastor Reinaldo PTB 
Paulo Gouvêa PL 
Paulo Pimenta PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Tarcísio Zimmermann PT 
Total de Rio Grande do Sul: 24

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
lista de presença registra o comparecimento de 398 
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) – Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 319, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 319, de 2006, que institui o Re-
gime Jurídico dos Servidores do Serviço Ex-
terior Brasileiro, altera a Lei nº 8.829, de 22 
de dezembro de 1993, que cria, no Serviço 
Exterior Brasileiro, as Carreiras de Oficial de 
Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, 
e dá outras providências. Pendente de parecer 
da Comissão Mista.

Prazo na comissão mista: 7-9-06
Prazo na câmara: 21-9-06
Sobresta a pauta em: 9-10-06 (46º dia)
Perda de eficácia: 22-12-06

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra, para oferecer parecer à medida provisória 
e às emendas a ela apresentadas, pela Comissão Mista, 
ao ilustre Relator, Deputado Zenaldo Coutinho.

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, passo a ler o relatório.

A Medida Provisória nº 319, de 2006, editada 
pelo Sr. Presidente da República e submetida ao Con-
gresso Nacional, nos termos do art. 62 da Constituição 
Federal, por intermédio da Mensagem nº 91, de 2006, 
institui o Regime Jurídico dos Servidores do Serviço 
Exterior Brasileiro e altera a Lei nº 8.829, de 22 de de-
zembro de 1993, que cria no Serviço Exterior Brasileiro 
as carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente 
de Chancelaria. A Proposta objetiva sanar a carência 
de servidores diplomáticos e aumentar a atuação do 
Itamaraty, intensificando ainda mais a presença do 
Brasil no exterior.

Nesse sentido, a medida provisória promove no 
Serviço Exterior Brasileiro as alterações abaixo elenca-
das, criando estímulos à lotação de postos em difíceis 
condições de vida, bem como acelerando o desenvol-
vimento dos servidores na carreira:

– institui o Regime Jurídico dos Servidores do 
Serviço Exterior Brasileiro;

– reforça que o Serviço Exterior Brasileiro é or-
ganizado em carreiras definidas e hierarquizadas, ou 
seja, é composto da Carreira de Diplomata, Oficial de 
Chancelaria e de Assistente de Chancelaria;

– dispõe também sobre os direitos, vantagens, 
deveres, atribuições e responsabilidades dos servido-
res pertencentes ao Serviço Exterior Brasileiro, bem 
como do regime disciplinar destes;

– trata também da lotação, da movimentação, 
do comissionamento e da promoção da Carreira de 
Diplomata;
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– cria dentro das categorias de postos já exis-
tentes, A, B e C, o Grupo D, integrado por países de 
condições de vida excepcionalmente difíceis;

– conta em triplo o tempo de serviço prestado no 
exterior em postos no Grupo D, somente para fins de 
promoção, a partir do momento em que o Diplomata 
completar 1 ano de efetivo exercício no posto;

– reduz de 4 para 3 anos o tempo de interstício 
de efetivo exercício para fins de promoção, nas classes 
de Ministro de Segunda Classe, Primeiro-Secretário, 
Segundo-Secretário e Terceiro-Secretário; 

– permite, excepcionalmente, que servidor inver-
tido no cargo de Conselheiro possa ser comissiona-
do como Chefe de Missão Diplomática Permanente 
nos postos do Grupo D, desde que tenha concluído 
o Curso de Altos Estudos – CAE e tenha pelo menos 
15 anos de efetivo exercício, dos quais o mínimo de 7 
anos e meio de serviço prestado no exterior;

– fixa a promoção para Ministro de Primeira 
Classe, de Segunda Classe, de Conselheiro e Pri-
meiro-Secretário observando apenas os critérios de 
merecimento. E para Segundo-Secretário dever-se-
á obedecer a antigüidade na classe e a ordem de 
classificação no concurso de admissão à Carreira 
de Diplomata;

– assegura a passagem para o Quadro Espe-
cial do Serviço Exterior Brasileiro, a cada semestre, 
como promoção de 1 Primeiro-Secretário e 1 Se-
gundo-Secretário, desde que contem com o mínimo 
de 12 anos e 10 anos de efetivo exercício na classe, 
respectivamente;

– permite a promoção de Ministro de Segunda 
Classe para Ministro de Primeira Classe, no mesmo 
quadro, a cada semestre;

– estende de 8 anos para 10 anos consecutivos 
a permanência no exterior de Primeiros-Secretários, 
Segundos-Secretários e Terceiros-Secretários, desde 
que estejam servindo em postos dos Grupos C e D. 

Dentro do prazo regimental, foram apresentadas 
22 emendas, a seguir relacionadas: 

Emenda nº 01, do Senador Marcos Guerra: subs-
titui o vocábulo “tarefas” por “atividades”, a exemplo 
da Carreira de Diplomata, considerando que esta 
última expressão é bem mais ampla no sentido ope-
racional;

Emenda nº 02, do Deputado Delfim Netto: su-
prime o parágrafo único do art. 12, o qual estabelece 
que o servidor não poderá recusar missão no exterior 
que lhe for destinada, na forma da medida provisória. 
Assim, a emenda objetiva evitar que os servidores do 
Serviço Exterior Brasileiro possam ser penalizados 
com as remoções; 

Emenda nº 03, do Deputado José Carlos Aleluia: 
mesmo teor da emenda nº 02; 

Emenda nº 04, do Deputado José Carlos Aleluia: 
permite ao servidor removido ex-officio para posto no 
exterior ou para Secretaria de Estado gozar férias antes 
de um período mínimo de 6 meses de sua chegada;

Emenda nº 05, do Senador Marcos Guerra: esten-
de a todos os servidores do Serviço Exterior Brasileiro o 
direito a 2 meses de férias extraordinárias, que deverão 
ser gozadas no Brasil após 4 anos consecutivos de exer-
cício no exterior;

Emenda nº 06, do Senador Marcos Guerra: esta-
belece isonomia entre as diversas categorias do Serviço 
Exterior Brasileiro quando da composição da comissão 
instalada para análise do processo administrativo discipli-
nar. Ou seja, a composição da comissão variará de acordo 
com o cargo do servidor indicado;

Emenda nº 07, do Senador Marcos Guerra: suprime, 
no § 3º do art. 33, a expressão “categoria funcional”, con-
siderando que a Lei nº 8.829, de 1993, ao criar o Serviço 
Exterior Brasileiro, extinguiu tais categorias;

Emenda nº 08, do Senador Marcos Guerra: supri-
me, no § 3º do art. 34, o termo “categoria funcional” com 
o mesmo objetivo da Emenda nº 07;

Emenda nº 09, do mesmo Senador Marcos Guer-
ra: permite que todos os servidores do Serviço Exterior 
Brasileiro (não somente os Diplomatas), possam ocupar 
cargos em comissão ou funções de chefia, assessoria e 
assistência privativa de cada carreira;

Emenda nº 10, do mesmo Senador: amplia para as 
carreiras de Oficial e Assistente de Chancelaria a mesma 
forma da contagem do tempo de serviço prestado no exte-
rior concedido aos Diplomatas para efeito de promoção;

Emenda nº 11, do Senador Marcos Guerra: estabe-
lece que todos os servidores do Serviço Exterior Brasileiro 
afastados por mais de 15 anos consecutivos sejam trans-
feridos para o Quadro Especial;

Emenda nº 12, do Senador Marcos Guerra: es-
tabelece que, antes que ocorra a remoção excepcional 
para o exterior de servidores do Plano de Classificação 
de Cargos do Ministério das Relações Exteriores, deverá 
ser dada preferência aos Oficiais e aos Assistentes de 
Chancelaria;

Emenda nº 13, do Deputado Wagner Lago: estende 
a possibilidade de designação para missões no exterior 
aos servidores pertencentes ao Plano Geral de Cargos 
do Executivo – PGPE, bem como suprime da cláusula 
revogatória a Lei nº 10.872, de 2004;

Emenda nº 14, do Senador Marcos Guerra: estende 
aos Oficiais de Chancelaria e aos Assistentes de Chan-
celaria, para efeito de contagem de tempo de serviço, o 
mesmo tratamento dispensado aos Diplomatas quando 
lotados em postos do Grupo D;
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Emenda nº 15, do Senador Marcos Guerra: ajusta 
a redação do art. 62, tendo em vista a redação apre-
sentada ao art. 61 pela Emenda nº 14;

Emenda nº 16, do Senador Marcos Guerra: in-
troduz diversas alterações nos arts. 8º, 10, 12, 13, 19, 
21, 22 e 24 da Lei nº 8.829, de 1993, que dispõe sobre 
a composição da Comissão de Promoção de Oficial 
Assistente de Chancelaria, estabelecendo que obriga-
toriamente farão parte da Comissão 2 servidores das 
respectivas carreiras posicionados na Classe Especial. 
Acresce como critérios para promoção o cumprimento 
de missão no exterior e antigüidade. Altera para 3 anos 
o prazo mínimo para remoção, para adequar-se ao pe-
ríodo de estágio probatório. Dispensa, para efeito de 
remoção, os servidores posicionados na Classe Espe-
cial da respectiva carreira da exigência de aprovação 
no Curso de Habilitação ou Treinamento, conforme o 
caso. Reduz de 4 para 3 anos a permanência na Se-
cretaria de Estado, para nova remoção do servidor que 
tenha servido apenas em posto do Grupo A; 

Emenda nº 17, do mesmo Senador: estabelece 
que o reajuste dos vencimentos dos servidores das 
3 carreiras integrantes do Serviço Exterior Brasileiro 
ocorra na mesma data e no mesmo percentual;

Emenda nº 18, do Deputado Alberto Fraga: faz 
nova distribuição dos 1.200 cargos hoje existentes na 
carreira de Assistente de Chancelaria, passando de 
180 para 360 o número de cargos na classe especial; 
de 420 para 390 na classe A; e de 600 para 450 na 
classe inicial. A  emenda permite a promoção de ser-
vidores por merecimento ou antigüidade, o que não 
está sendo realizado por falta de vagas;

Emenda nº 19, do Deputado Betinho Rosado: re-
duz para zero a alíquota de PIS/PASEP e da COFINS 
incidentes nas importações e sobre receita bruta de 
venda de mercado interno do sal, milho, rapadura e 
açúcar mascavo, destinados à alimentação humana;

Emenda nº 20, do Deputado Betinho Rosado: 
prorroga por mais 10 anos o prazo de isenção do Adi-
cional de Frete para Renovação da Marinha Mercante 
– AFRMM;

Emenda nº 21, do Senador Marcos Guerra: intro-
duz capítulo dispondo sobre o estágio probatório da 
Carreira de Oficial de Chancelaria, criando para esse 
período um programa específico de capacitação;

Emenda nº 22, do Senador Marcos Guerra: bus-
ca estabelecer as gratificações que eram devidas aos 
Oficiais Assistentes de Chancelaria quando da apro-
vação desses servidores em cursos de atualização ou 
especialização da carreira. Essas gratificações foram 
extintas quando da criação das gratificações de de-
sempenho das respectivas carreiras.

É o relatório.

Voto.
De acordo com a Constituição Federal, em seu 

art. 62, §§ 5º, 8º e 9º, e com a Resolução nº 1, de 2002, 
do Congresso Nacional, em seus arts. 5º e 6º, cabe 
ao Plenário da Câmara dos Deputados, no tocante às 
medidas provisórias, deliberar sobre o mérito e o aten-
dimento dos pressupostos constitucionais e legais.

Da admissibilidade.
Caracterizada a relevância e urgência de que se 

reveste determinada matéria, o Presidente pode edi-
tar medida provisória com força de lei, o que respalda 
juízo de admissibilidade quando de sua apreciação 
pelo Congresso Nacional.

Assim sendo, a relevância e urgência, neste 
caso, no entendimento do Governo, estão caracteri-
zadas por esta medida provisória fazer parte de um 
conjunto de medidas que visam suprir a carência de 
servidores diplomáticos e ampliar a atuação do Itama-
raty no cenário internacional, bem como a necessida-
de de criar estímulos à lotação em postos em difíceis 
condições de vida, atendendo a uma política de re-
vitalização das carreiras e fortalecimento do Serviço 
Exterior Brasileiro.

De acordo com o exposto, considero estarem 
atendidos os pressupostos de relevância e urgência 
exigíveis para a edição da Medida Provisória nº 319, 
de 2006, estando em conformidade com as disposi-
ções da Constituição Federal.

Diante dessas considerações, nosso voto é pela 
admissibilidade da medida provisória.

No aspecto constitucional, não se vislumbra ne-
nhum vício de competência ou de iniciativa, estando 
assim em conformidade com o que preceituam os arts. 
48 e 61 da Carta Magna.

Quanto à juridicidade, não há nenhum impedi-
mento da hierarquia legal que se revele capaz de co-
locar em risco a sua validade jurídica.

Com relação à técnica legislativa, a proposta en-
contra-se em consonância com a Lei Complementar 
nº 95, de 1998.

Da adequação financeira e orçamentária.
Cabe, preliminarmente ao exame de mérito, apre-

ciar a matéria quanto à sua adequação orçamentá-
ria e financeira, que, nos termos do art. 5º, § 1º, da 
Resolução nº 01, de 2002, consiste em analisar a 
repercussão sobre a receita ou a despesa pública da 
União e a implicação quanto ao atendimento das nor-
mas orçamentárias e financeiras vigentes, em espe-
cial a conformidade com a Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, a Lei do Plano Plurianual, a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentá-
ria da União.
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De acordo com a Nota Técnica nº 23, de 2006, da 
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, o 
texto do art. 54 da medida provisória estabelece que o 
preenchimento do Quadro Especial de Serviço Exterior 
Brasileiro dar-se-á sob a condição de ser atendido o 
disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, 
de 2000, observando-se ainda a existência de vaga.

Ressalta ainda que o § 7º do art. 55, com o fito 
de atender às disposições do art. 54, poderão ser 
transformados, sem aumento de despesa, os cargos 
da Carreira de Diplomata do Quadro Especial.

A medida provisória em análise não gera, de 
imediato, aumento de despesa. O preenchimento das 
vagas nos cargos do Quadro Ordinário da Carreira de 
Diplomata, resultante da transferência de servidores 
para o Quadro Especial do Serviço Exterior Brasilei-
ro, somente dar-se-á por concurso público e com a 
anuência do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, que deverá indicar a disponibilidade orça-
mentária, conforme exigência da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal.

Pelo exposto, voto pela compatibilidade e pela 
adequação orçamentária e financeira da Medida Pro-
visória nº 319, de 2006.

Do mérito.
Quanto ao mérito, conforme mencionado na expo-

sição de motivos que acompanha a Medida Provisória 
nº 319, de 2006, a necessidade de instituir Regime Ju-
rídico para os servidores do Serviço Exterior Brasileiro 
reside em suprir a carência de servidores diplomáticos 
e em ampliar a capacidade de atuação do Itamaraty 
frente às crescentes oportunidades de intensificação 
da presença brasileira no cenário internacional.

Ainda de acordo com a exposição de motivos, a 
medida estabelece a criação de estímulos à lotação 
em postos de difíceis condições de vida, ao tempo em 
que se vinculam ao anseio dos servidores do Serviço 
Exterior Brasileiro com um desenvolvimento mais di-
nâmico na carreira.

A Medida veio atender às expectativas dos ser-
vidores por perspectivas de crescimento na carreira, 
propiciando, certamente, um ambiente de motivação 
necessário para a manutenção de servidores com alto 
nível de qualificação e reconhecida experiência em 
seus campos de atuação. 

Além do que, a Medida criou mais uma categoria 
de posto, ou seja, o Grupo D, para os países de condi-
ções de vida excepcionalmente difíceis, tais como au-
sência de infra-estrutura sanitária, médico-hospitalar e 
educacional, instabilidade social, violência e guerra.

Para o preenchimento de vagas nesses países, 
a medida provisória criou incentivos funcionais para 
os servidores que prestarem serviços naqueles pos-

tos, permitindo a contagem em triplo do tempo de ser-
viço no exterior para fins de promoção e interstício da 
respectiva classe.

No que concerne às 22 emendas oferecidas à me-
dida provisória, cumpre-me manifestar pela inadmissibi-
lidade das Emendas nºs 5, 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 21, 
pela inconstitucionalidade e injuridicidade das Emendas 
nºs 19 e 20, pela má técnica legislativa das Emendas 
nºs 5 e 11, pela inadequação orçamentária e financeira, 
inconstitucionalidade e má técnica legislativa da Emenda 
nº 22, bem como pela admissibilidade, constitucionali-
dade, juridicidade, boa técnica legislativa e adequação 
orçamentária e financeira das demais emendas.

A Emenda nº 11 não foi admitida por não apresentar 
o quantitativo de cargos do Quadro Especial da Carreira 
de Oficial de Chancelaria e Assistente de Chancelaria, a 
exemplo do que ocorreu com a Carreira de Diplomata.

A Emenda nº 22 visa restabelecer as gratificações 
devidas em decorrência de cursos realizados pelos ofi-
ciais e assistentes de chancelaria. Entretanto, não pôde 
ser acatada, uma vez que ela gera aumento de despesa 
e, conseqüentemente, fere a Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

Cumpre destacar que o Relator, no sentido de apri-
morar ainda mais o texto da medida provisória, inseriu 2 
emendas, a seguir comentadas:

a) suprime o parágrafo único do art. 37, 
que estabelece que o número de cargos de Pri-
meiro-Secretário não poderá ultrapassar 25% do 
número de cargos de Segundo-Secretário, e este 
não poderá ultrapassar 50% da quantidade de 
cargos de Terceiro-Secretário. Essa emenda tem 
por objetivo não engessar a progressão funcional 
nessas classes, aumentando a possibilidade de 
promoção de Terceiro-Secretário a Segundo-Se-
cretário, e deste para Primeiro-Secretário;

b) altera a redação do § 4º do art. 52, ex-
cluindo do cômputo como efetivo exercício os 
períodos de afastamento relativos a: licença 
para tratar de interesses particulares; licença 
para afastamento do cônjuge; licença para tra-
tamento de doença em pessoa da família por 
prazo superior a 60 dias, desde que a doença 
não haja sido contraída em razão de serviço do 
servidor; licença extraordinária; e investidura em 
mandato eletivo, cujo exercício lhe exija o afasta-
mento. Essa emenda, ao elencar os afastamen-
tos que não serão considerados para o cômpu-
to de tempo de serviço para fins de promoção, 
aumenta o número de licenças, tais como a de 
maternidade e de paternidade, que poderão 
ser computadas para esse fim.
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Em síntese, feitas essas considerações, nosso 
voto é pela admissibilidade, constitucionalidade, juri-
dicidade, boa técnica legislativa e adequação orça-
mentária e financeira da Medida Provisória nº 319, 
de 2006, bem como, no mérito, por sua aprovação, 
na forma do Projeto de Lei de Conversão anexo, com 
a rejeição das Emendas nºs 5, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 
19, 20, 21 e 22, pela aprovação parcial da Emenda nº 
13 e pela aprovação das Emendas nºs 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08, 09, 12 e 18.

Projeto de Lei de Conversão: 
Art. 1º O Serviço Exterior Brasileiro, essencial 

à execução da política exterior do Brasil, constitui-se 
do corpo de servidores, ocupantes de cargos de pro-
vimento efetivo, capacitados profissionalmente como 
agentes do Ministério das Relações Exteriores, no 
Brasil e no exterior, organizados em carreiras defini-
das e hierarquizadas.

Parágrafo único. Aplica-se aos integrantes do 
Serviço Exterior Brasileiro o disposto nesta Medida 
provisória e na legislação relativa aos servidores pú-
blicos civis da União.

Art. 2º O Serviço Exterior Brasileiro é composto 
das Carreiras de Diplomata, Oficial de Chancelaria e 
Assistente de Chancelaria.

Art. 3º Aos servidores da Carreira de Diplomata 
incumbem atividades de natureza diplomática e con-
sular, em seus aspectos específicos de representação, 
negociação, informação e proteção de interesses bra-
sileiros no campo internacional.

Art. 4º Aos servidores integrantes da Carreira de 
Oficial de Chancelaria, de nível superior, incumbem 
atividades de formulação, implementação e execução 
dos atos de análise técnica e gestão administrativa 
necessários ao desenvolvimento da política externa 
brasileira.

Art. 5º Aos servidores integrantes da Carreira de 
Assistente de Chancelaria, de nível médio, incumbem 
tarefas de apoio técnico e administrativo.

Art. 6º. A nomeação para cargo das carreiras do 
Serviço Exterior Brasileiro far-se-á em classe inicial, 
obedecida a ordem de classificação dos habilitados em 
concurso público de provas, ou de provas e títulos.

Art. 7º Não serão nomeados os candidatos que, 
embora aprovados em concurso público, venham a 
ser considerados, em exame de suficiência física e 
mental, inaptos para o exercício de cargo de carreira 
do Serviço Exterior Brasileiro.

Art. 8º O servidor nomeado para cargo inicial das 
carreiras do Serviço Exterior Brasileiro fica sujeito a 
estágio probatório de três anos de efetivo exercício, 
com o objetivo de avaliar suas aptidões e capacidade 
para o exercício do cargo.

§ 1º A avaliação especial de desempenho para 
fins de aquisição de estabilidade será realizada por 
comissão instituída para essa finalidade.

§ 2º Os procedimentos de avaliação das aptidões 
e da capacidade para o exercício do cargo serão esta-
belecidos em ato do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, observada a legislação pertinente.

Art. 9º A promoção obedecerá aos critérios esta-
belecidos nesta medida provisória e às normas cons-
tantes de regulamento, o qual também disporá sobre 
a forma de avaliação de desempenho funcional e de 
apuração de antigüidade.

Art. 10. Não poderá ser promovido o servidor 
temporariamente afastado do exercício do cargo em 
razão de:

I – licença para o trato de interesses particula-
res;

II – licença por motivo de afastamento do cônju-
ge;

III – licença para tratamento de doença em pes-
soa da família, por prazo superior a um ano, desde 
que a doença não haja sido contraída em razão do 
serviço do servidor;

IV – licença extraordinária; e
V – investidura em mandato eletivo, cujo exercício 

lhe exija o afastamento.
Art. 11. Os servidores do Serviço Exterior Bra-

sileiro servirão na Secretaria de Estado e em postos 
no exterior.

Parágrafo único. Consideram-se postos no exterior 
as repartições do Ministério das Relações Exteriores 
sediadas em país estrangeiro.

Art. 12. Nas remoções entre a Secretaria de Es-
tado e os postos no exterior e de um para outro posto 
no exterior, procurar-se-á compatibilizar a conveniência 
da administração com o interesse funcional do servidor 
do Serviço Exterior Brasileiro, observadas as disposi-
ções desta medida provisória e de ato regulamentar 
do Ministro de Estado das Relações Exteriores.

Art. 13. Os postos no exterior serão classificados, 
para fins de movimentação de pessoal, em grupos “A”, 
“B”, “C” e “D”, segundo o grau de representatividade 
da missão, as condições específicas de vida na sede 
a conveniência da administração.

§ 1º A classificação dos postos em grupos far-
se-á mediante ato do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores.

§ 2º Para fins de contagem de tempo de posto, 
prevalecerá a classificação estabelecida para o posto 
de destino na data da publicação do ato que remover 
o servidor.



51406 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006

Art. 14. A lotação numérica de cada posto será 
fixada em ato do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores.

Parágrafo único. O servidor do Serviço Exterior 
Brasileiro somente poderá ser removido para posto 
no qual se verifique claro de lotação em sua classe 
ou grupo de classes, ressalvadas as disposições dos 
artigos 46 e 47.

Art. 15. Ao servidor estudante, removido ex-offi-
cio de posto no exterior para o Brasil, fica assegura-
da matrícula em estabelecimento de ensino oficial, 
independentemente de vaga.

Parágrafo único. O disposto neste artigo esten-
de-se ao cônjuge e filhos de qualquer condição, aos 
enteados e aos adotivos que vivam na companhia do 
servidor, àqueles que, em ato regular da autoridade 
competente, estejam sob a sua guarda e aos que te-
nham sido postos sob sua tutela.

Art. 16. Além das garantias decorrentes do exer-
cício de seus cargos e funções, ficam asseguradas 
aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro as se-
guintes prerrogativas:

I – uso dos títulos decorrentes do exercício do 
cargo ou função;

II – concessão de passaporte diplomático ou de 
serviço, na forma da legislação pertinente; e

III – citação em processo civil ou penal, quando 
em serviço no exterior, por intermédio do Ministério 
das Relações Exteriores.

Parágrafo único. Estendem-se aos inativos das 
carreiras do Serviço Exterior Brasileiro as prerrogati-
vas estabelecidas nos incisos I e II deste artigo.

Art. 17. Não poderá gozar férias o servidor re-
movido para posto no exterior ou para a Secretaria 
de Estado, antes de um período mínimo de 6 meses 
de sua chegada ao posto ou à Secretaria de Estado, 
desde que sua remoção não tenha sido ex-officio.

Art. 18. O disposto no art. 17 não poderá acarre-
tar a perda de férias eventualmente acumuladas.

Art. 19. Os Ministros de Primeira Classe e de 
Segunda Classe, depois de quatro anos consecuti-
vos de exercício no exterior, terão direito a 2 meses 
de férias extraordinárias, que deverão ser gozadas 
no Brasil.

Parágrafo único. A época de gozo dependerá da 
conveniência do serviço e de programação estabele-
cida pela Secretaria de Estado para o cumprimento 
de estágio de atualização dos Ministros de Primeira 
Classe e Segunda Classe em férias extraordinárias.

Art. 20. Sem prejuízo de retribuição e dos demais 
direitos e vantagens, poderá o servidor do Serviço 
Exterior Brasileiro ausentar-se do posto em razão 
das condições peculiares de vida da sede no exterior, 

atendidos os prazos e requisitos estabelecidos em ato 
do Ministro de Estado das Relações Exteriores.

Art. 21. O servidor do Serviço Exterior Brasilei-
ro casado terá direito a licença, sem remuneração ou 
retribuição, quando o seu cônjuge, que não ocupar 
cargo das carreiras do Serviço Exterior Brasileiro, for 
mandado servir, ex-officio, em outro ponto do territó-
rio nacional ou no exterior.

Art. 22. O servidor do Serviço Exterior Brasileiro, 
casado, cujo cônjuge, também integrante do Serviço 
Exterior Brasileiro, for removido para o exterior ou nele 
encontrar-se em missão permanente, poderá entrar em 
licença extraordinária, sem remuneração ou retribuição, 
se assim o desejar ou desde que não satisfaça os re-
quisitos estipulados em regulamento, para ser removi-
do para o mesmo posto do seu cônjuge ou para outro 
posto na mesma sede em que este se encontre.

Parágrafo único. Não poderá permanecer em li-
cença extraordinária o servidor cujo cônjuge, também 
integrante do Serviço Exterior Brasileiro, removido 
do exterior, venha a apresentar-se na Secretaria de 
Estado.

Art. 23. Contar-se-á como de efetivo exercício na 
carreira, ressalvado o disposto nos incisos I, II e III do 
caput do art. 52, o tempo em que o Diplomata houver 
permanecido como aluno no Curso de Preparação à 
Carreira de Diplomata.

Art. 24. Os proventos do servidor do Serviço Ex-
terior Brasileiro que se aposente em serviço no exterior 
serão calculados com base na remuneração a que faria 
jus se estivesse em exercício no Brasil.

Art. 25. Ao servidor do Serviço Exterior Brasilei-
ro, submetido aos princípios de hierarquia e disciplina, 
incumbe observar o conjunto de deveres, atribuições 
e responsabilidades previstas nesta medida provisória 
e em disposições regulamentares, tanto no exercício 
de suas funções, quanto em sua conduta pessoal na 
vida privada.

Art. 26. As questões relativas à conduta dos efeti-
vos do corpo permanente do Serviço Exterior Brasileiro 
– Diplomatas, Oficiais de Chancelaria, Assistentes de 
Chancelaria e dos demais servidores do Quadro de 
Pessoal do Ministério das Relações Exteriores – se-
rão, sem prejuízo das disposições do Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos Civis da União, tratadas 
pela Corregedoria do Serviço Exterior.

Art. 27. Além dos deveres previstos no Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, 
constituem deveres específicos do servidor do Serviço 
Exterior Brasileiro:

I – atender pronta e solicitamente ao público em 
geral, em especial quando no desempenho de funções 
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de natureza consular e de assistência a brasileiros 
no exterior;

II – respeitar as leis, os usos e os costumes dos 
países onde servir, observadas as práticas interna-
cionais;

III – manter comportamento correto e decoroso 
na vida pública e privada;

IV – dar conhecimento à autoridade superior de 
qualquer fato relativo à sua vida pessoal que possa 
afetar interesse de serviço ou da repartição em que 
estiver servindo; e

V – solicitar, previamente, anuência da autoridade 
competente, na forma regulamentar, para manifestar-se 
publicamente sobre matéria relacionada com a formu-
lação e execução da política exterior do Brasil.

Art. 28. São deveres do servidor do Serviço Ex-
terior Brasileiro no exercício de função de chefia, no 
Brasil e no exterior:

I – defender os interesses legítimos de seus su-
bordinados, orientá-los no desempenho de suas ta-
refas, estimular-lhes espírito de iniciativa, disciplina e 
respeito ao patrimônio público;

II – exigir de seus subordinados ordem, atendi-
mento pronto e cortês ao público em geral e exação 
no cumprimento de seus deveres, bem como, dentro 
da sua competência, responsabilizar e punir os que 
o mereçam, comunicando as infrações à autoridade 
competente; e

III – dar conta à autoridade competente do pro-
cedimento público dos subordinados, quando incom-
patível com a disciplina e a dignidade de seus cargos 
ou funções.

Art. 29. Além das proibições capituladas no Re-
gime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civil da 
União, ao servidor do Serviço Exterior Brasileiro é 
proibido:

I – divulgar, sem anuência da autoridade compe-
tente, informação relevante para a política exterior do 
Brasil a que tenha tido acesso em razão de desempe-
nho de cargo no Serviço Exterior Brasileiro;

II – aceitar comissão, emprego ou pensão de go-
verno estrangeiro sem licença expressa do Presidente 
da República;

III – renunciar às imunidades de que goze em 
serviço no exterior sem expressa autorização da Se-
cretaria de Estado;

IV – valer-se abusivamente de imunidades ou 
privilégios de que goze em país estrangeiro; e

V – utilizar, para fim ilícito, meio de comunica-
ção de qualquer natureza do Ministério das Relações 
Exteriores.

Art. 30. A Corregedoria do Serviço Exterior, em 
caso de dúvida razoável quanto à veracidade ou exa-

tidão de informação ou denúncia sobre qualquer irre-
gularidade no âmbito do Serviço Exterior Brasileiro, 
determinará a realização de sindicância prévia, com 
o objetivo de coligir dados para eventual instauração 
de processo administrativo disciplinar.

Seguem os arts. 31, 32, 33 e 34 exatamente 
como no projeto. Os arts. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 
Da Lotação e da Movimentação, também exatamen-
te como na medida provisória. Do Comissionamento, 
com atendimento das emendas apresentadas. Da 
Promoção, também com as emendas apresentadas e 
aprovadas. Também os arts. 53, 54, 55. Dos Auxiliares 
Locais, arts. 56, 57; e o 58, também Das Disposições 
Finais e Transitórias.

Por último, a alteração no art. 70:
Art. 70. Fica estabelecido o prazo de 30 dias, a 

partir da publicação desta lei, para que os servidores de 
que trata o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 11.357, 
de 19 de outubro de 2006, possam se retratar quanto 
à opção pelo não enquadramento no Plano Geral de 
Cargos do Poder Executivo — PGPE, conforme § 3º 
do art. 3 º da mencionada lei. 

Arts. 71 e 72, de acordo, e o anexo apresentado.
Ressalto que o texto deste parecer foi formulado 

em acordo com os servidores, Governo e Casa Civil 
e contou com o patrocínio do padrinho dos servido-
res do Ministério das Relações Exteriores, Deputado 
Sigmaringa Seixas.

É o parecer, Sr. Presidente.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA:

COMISSÃO MISTA DESTINADA A EXAMINAR  
E EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA  

PROVISÓRIA Nº 319, DE 24 DE AGOSTO DE 2006

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 319,  
DE 24 DE AGOSTO DE 2006 
(Mensagem Nº 91, de 2006)

Institui o Regime Jurídico dos Servi-
dores do Serviço Exterior Brasileiro, altera 
a Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993, 
que cria, no Serviço Exterior Brasileiro, 
as Carreiras de Oficial de Chancelaria e 
de Assistente de Chancelaria, e dá outras 
providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Zenaldo Coutinho

I – Relatório

A Medida Provisória nº 319, de 2006, editada 
pelo Senhor Presidente da República e submetida ao 
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Congresso Nacional, nos termos do art. 62 da Cons-
tituição Federal por intermédio da Mensagem nº 91, 
de 2006, institui o Regime Jurídico dos Servidores do 
Serviço Exterior Brasileira e altera a Lei nº 8.829, de 
22 de dezembro de 1993, que cria, no Serviço Exterior 
Brasileiro as Carreiras de Oficial de Chancelaria e de 
Assistente de Chancelaria.

A proposta objetiva sanar a carência de servi-
dores dipiomáticos e aumentar a atuação do Itama-
raty, intensificando ainda mais a presença do Brasil 
no exterior.

Nesse sentido, a Medida Provisória promove no 
Serviço Exterior Brasileiro as alterações abaixo elenca-
das, criando estímulos à lotação de postos de difíceis 
condições de vida, bem como acelerando o desenvol-
vimento dos servidores na carreira.

• institui o Regime Jurídico dos Servidores do 
Serviço Exterior Brasileiro.

• reforça que o Serviço Exterior Brasileiro é or-
ganizado em carreiras definidas e hierarquizadas, ou 
seja, é composto da Carreira de Diplomata, da Carreira 
de Oficial de Chancelaria e da Carreira de Assistente 
de Chancelaria.

• dispõe sobre os direitos, vantagens, deveres, 
atribuições e responsabilidades dos servidores per-
tencentes ao Serviço Exterior Brasileiro, bem como 
do regime disciplinar destes.

• trata, também, da lotação, da movimentação, 
do comissionamento e da promoção da Carreira de 
Dipiomata.

• cria dentro das categorias de postos já exis-
tentes (A, B e C) o grupo D, integrado por países de 
condições de vida excepcionalmente difíceis;

• conta em triplo o tempo de serviço prestado no 
exterior em postos do grupo D, somente para fins de 
promoção, a partir do momento em que o Diplomata 
completar um ano de efetivo exercício no posto.

• reduz de 4 para 3 anos o tempo de interstício de 
efetivo exercício, para fins de promoção, nas classes 
de Ministro de Segunda Classe, Primeiro Secretário, 
Segundo Secretário ou Terceiro Secretário;

• permite, excepcionalmente, que servidor inves-
tido no cargo de Conselheiro possa ser comissionado 
como Chefe de Missão Diplomática Permanente, nos 
Postos do grupo D, desde que ele tenha concluído o 
Curso de Altos Estudos – CAE e tenha pelo menos 15 
anos de efetivo exercício, dos quais um mínimo de sete 
anos e meio de serviço prestados no exterior;

• fixa a promoção para Ministro de Primeira Clas-
se, Ministro de Segunda Classe, Conselheiro e Pri-
meiro Secretário, observando apenas os critérios de 
merecimento. E para Segundo Secretário dever-se-á 
obedecer a antiguidade na classe e a ordem de clas-

sificação no Concurso de Admissão à Carreira de Di-
plomata (CACD);

• assegura a passagem para o Quadro Especial do 
Serviço Exterior Brasileiro, a cada semestre, como promo-
ção, de um Primeiro Secretário e um Segundo Secretário, 
desde que contém com um mínimo de 12 anos e 10 anos 
de efetivo exercício na classe, respectivamente.

• permite a promoção de um Ministro de Segunda 
Classe para Ministro de Primeira Classe do mesmo Qua-
dro, a cada semestre;

• estende de 8 para 10 anos consecutivos a perma-
nência no exterior de Primeiros Secretários, Segundos 
Secretários e Terceiros Secretários, desde que estejam 
servindo em postos dos grupos C e D.

Dentro do prazo regimental foram apresentadas 
vinte e duas emendas, a seguir relacionadas:

Emenda nº 1, do Senador Marcos Guerra, substitui o 
vocábulo “tarefas” por “atividades”, a exemplo da Carreira 
de Diplomata, considerando que esta última expressão 
é bem mais ampla no sentido operacional.

Emenda nº 2, do Deputado Delfim Neto, suprime o 
parágrafo único do art. 12, o qual estabelece que o ser-
vidor não poderá recusar missão no exterior que lhe for 
destinada na forma da Medida Provisória. Assim, a emen-
da objetiva evitar que os servidores do Serviço Exterior 
Brasileiro possam ser penalizados com as remoções.

Emenda nº 3, do Deputado José Carlos Aleluia, 
com o mesmo teor da Emenda nº 2.

Emenda nº 4, do Deputado José Gados Aleluia, 
permite ao servidor removido ex officio para posto no 
exterior ou para Secretaria de Estado gozar férias antes 
de um período mínimo de 6 meses de sua chegada.

Emenda nº 5, do Senador Marcos Guerra, esten-
de a todos os servidores do Serviço Exterior Brasileiro 
o direito a 2 meses de férias extraordinárias, que deve-
rão ser gozadas no Brasil, após 4 anos consecutivos de 
exercício no exterior.

Emenda nº 6, do Senador Marcos Guerra, estabele-
ce uma isonomia entre as diversas Carreiras do Serviço 
Exterior Brasileiro, quando da composição da Comissão 
instalada para análise do processo administrativo disci-
plinar. Ou seja, a composição da comissão variará de 
acordo com o cargo do servidor indiciado.

Emenda nº 7, do Senador Marcos Guerra, suprime 
no § 3º do art. 33, a expressão “categoria funcional”, con-
siderando que a Lei nº 8.829 de 1993, ao criar o Serviço 
Exterior Brasileiro, extinguiu tais categorias.

Emenda nº 8, do Senador Marcos Guerra, suprime 
no § 3º do art. 34, o termo “categoria funcional”, com o 
mesmo objetivo da Emenda nº 007.

Emenda nº 9, do Senador Marcos Guerra, permite 
que todos os servidores do Serviço Exterior Brasileiro 
(não somente os Diplomatas) possam ocupar cargos 
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em comissão ou funções de chefia, assessoria e as-
sistência privativas de cada carreira.

Emenda nº 10, do Senador Marcos Guerra, am-
plia para as carreiras de Oficial e de Assistente de 
Chancelaria, a mesma forma da contagem do tempo 
de serviço prestado no exterior concedida aos Diplo-
matas, para efeito de promoção.

Emenda nº 11, do Senador Marcos Guerra, es-
tabelece que todos os servidores do Serviço Exterior 
Brasileiro afastado por mais de 15 anos consecutivos 
seja transferido para o Quadro Especial.

Emenda nº 12, do Senador Marcos Guerra, esta-
belece que antes que ocorra a remoção excepcional, 
para o exterior, de servidores do Plano de Classifica-
ção de Cargos do Ministério das Relações Exteriores 
deverá ser dado preferência aos Oficiais e aos Assis-
tentes de Chancelaria.

Emenda nº 13, do Deputado Wagner Lago, es-
tende a possibilidade de designação para missões no 
exterior aos servidores pertencentes ao Plano Geral de 
Cargos do Poder Executivo – PGPE, bem como suprime 
da cláusula revogatória a Lei nº 10.872 de 2004.

Emenda nº 14, do Senador Marcos Guerra, es-
tende aos Oficiais de Chancelaria e aos Assistentes 
de Chancelaria, para efeito de contagem de tempo de 
serviço, o mesmo tratamento dispensado aos Diplo-
matas, quando lotados em posto do grupo D.

Emenda nº 15, do Senador Marcos Guerra, ajusta 
a redação do art. 62, tendo em vista a redação apre-
sentada ao art. 61, pela Emenda nº 14.

Emenda nº 16, do Senador Marcos Guerra, in-
troduz diversas alterações nos arts. 8º, 10, 12, 13, 19, 
21, 22 e 24 da Lei nº 8.829 de 1993. Dispõe sobre a 
composição da Comissão de Promoção de Oficial e 
Assistente de Chancelaria, estabelecendo que obrigato-
riamente farão parte da Comissão, dois servidores das 
respectivas carreiras posicionados na Classe Especial. 
Acresce como critérios para promoção: o cumprimento 
de missão no exterior e antigüidade. Altera para 3 anos 
o prazo mínimo para remoção, para adequar-se ao pe-
ríodo do estágio probatório. Dispensa, para efeito de 
remoção, os servidores posicionados na Classe Espe-
cial, da respectiva carreira, da exigência de aprovação 
no Curso de Habilitação ou Treinamento, conforme o 
caso. Reduz de 4 para 3 anos a permanência na Se-
cretaria de Estado, para nova remoção do servidor que 
tenha servido apenas em posto do grupo A.

Emenda nº 17, do Senador Marcos Guerra, esta-
belece que o reajuste de vencimentos dos servidores 
das três carreiras integrantes do Serviço Exterior Brasi-
leiro ocorra na mesma data e no mesmo percentual.

Emenda nº 18, do Deputado Alberto Fraga, faz 
nova distribuição dos 1.200 cargos, hoje existentes na 

Carreira de Assistente de Chancelaria, passando: de 
180 para 360 o número de cargos na Classe Especial, 
de 420 para 390 os da Classe A e de 600 para 450 os da 
Classe Inicial. A emenda permite a promoção de servido-
res por merecimento ou antigüidade que não estão sendo 
realizadas por falta de vagas.

Emenda nº 19, do Deputado Betinho Rosado, reduz 
para zero a alíquota do PIS/PASEP e da Cofins incidentes 
na importação e sobre a receita bruta de venda no mer-
cado interno de sal, milho, rapadura e açúcar mascavo, 
destinados à alimentação humana.

Emenda nº 20, do Deputado Betinho Rosado, pror-
roga por mais 10 anos o prazo de isenção do Adicional ao 
Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM.

Emenda nº 21, do Senador Marcos Guerra, introduz 
capítulo dispondo sobre o estágio probatório da Carreira 
de Oficial de Chancelaria, criando para esse período um 
programa específico de capacitação.

Emenda nº 22, do Senador Marcos Guerra, busca 
restabelecer as gratificações que eram devidas aos Ofi-
ciais e Assistentes de Chancelaria, quando da aprovação 
destes servidores em cursos de atualização ou especia-
lização da carreira. Essas gratificações foram extintas 
quando da criação das gratificações de desempenho das 
respectivas carreiras.

É o relatório.

II – Voto do Relator

De acordo com a Constituição Federal, em seu art. 
62, §§ 5º, 8º e 9º e a Resolução nº 1, de 2002, do Congres-
so Nacional, nos seus arts. 5º e 6º, cabe ao Plenário da 
Câmara do Deputados, no tocante às medidas provisórias, 
deliberar sobre o mérito e o atendimento dos pressupostos 
constitucionais e legais.

Da Admissibilidade

Caracterizada a relevância e urgência de que se 
reverte determinada matéria, o Presidente da República 
pode editar medida provisória, com força de lei, o que res-
palda juízo de admissibilidade quando de sua apreciação 
pelo Congresso Nacional.

Assim sendo, a relevância e urgência, neste caso, no 
entendimento do governo, estão caracterizadas por esta 
Medida Provisória fazer parte de um conjunto de medidas 
que visam suprir a carência de servidores diplomáticos e 
ampliar a atuação do Itamaraty no cenário internacional, 
bem como da necessidade de criar estímulos à lotação 
de postos de difíceis condições de vida, atendendo a uma 
política de revitalização das carreiras e fortalecimento do 
Serviço Exterior Brasileiro.

De acordo com o acima exposto, considero esta-
rem atendidos os pressupostos de relevância e urgência 
exigíveis para a edição da MP nº 319 de 2006, estando 
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em conformidade com as disposições da Constituição 
Federal.

Diante dessas considerações, nosso voto é pela 
admissibilidade da Medida Provisória nº 319, de 24 
de agosto de 2006.

Da Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica 
Legislativa

No aspecto constitucional não se vislumbra ne-
nhum vício de competência ou de iniciativa, estando 
assim em conformidade com o que preceitua os arts. 
48 e 61 da Carta Magna.

Quanto a juridicidade, não há nenhum impe-
dimento de hierarquia legal que se revele capaz de 
colocar em risco a sua validade jurídica.

Com relação a técnica legislativa, a proposta 
encontra-se em consonância com a Lei Complemen-
tar nº 95, de 1998.

Da Adequação Financeira e Orçamentária

Cabe, preliminarmente ao exame de mérito, 
apreciar a matéria quanto à sua adequação orçamen-
tária e financeira que, nos termos do art. 5º, § 1º, da 
Resolução nº 1, de 2002-CN, consiste em analisar 
a repercussão sobre a receita ou a despesa pública 
da União e a implicação quanto ao atendimento das 
normas orçamentárias e financeiras vigentes, em es-
pecial a conformidade com a Lei Complementar nº 

101, de 4 de maio de 2000, a lei do plano plurianual, 
a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária 
da União.

De acordo com a Nota Técnica nº 23/2006, da 
Consultaria de Orçamento e Fiscalização Financei-
ra, o texto do art. 54, da Medida Provisória, estabe-
lece que o preenchimento do Quadro Especial do 
Serviço Exterior Brasileiro, dar-se-á sob a condição 
de ser atendido o disposto nos arts. 16 e 17 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, observando se ain-
da a existência de vaga. Ressalta ainda que o § 7º 
do art. 55, com o fito de atender as disposições do 
art. 54 poderão ser transformados, sem aumento 
de despesa, os cargos da Carreira de Diplomata do 
Quadro Especial.

A Medida Provisória em análise não gera de 
imediato aumento de despesa. O preenchimento das 
vagas dos cargos do Quadro Ordinário da Carreira 
de Diplomata resultantes da transferência de servi-
dores para o Quadro Especial do Serviço Exterior 
Brasileiro, somente dar-se-á por concurso público e 
com anuência do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, que deverá indicar a disponibilidade 
orçamentária, conforme exigência da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal.

Pelo exposto, voto pela compatibilidade e pela 
adequação orçamentária e financeira da MP nº 319 
de 2006.

Do Mérito

Conforme mencionado na Exposição de Motivos 
da MP nº 319, de 2006, a necessidade de instituir um 
Regime Jurídico dos Servidores do Serviço Exterior 
Brasileiro, reside em suprir a carência de servidores 
diplomáticos e em ampliar a capacidade de atuação 
do Itamaraty frente às crescentes oportunidades de 
intensificação da presença brasileira no cenário in-
ternacional.

Ainda de acordo com a Exposição de Motivos, a 
Medida estabelece a criação de estimulos à lotação 
de postos de difíceis condições de vida, ao tempo em 
que se vinculam ao anseio dos servidores do Serviço 
Exterior Brasileiro por um desenvolvimento na carreira 
mais dinâmico.

A medida veio atender às expectativas dos ser-
vidores por perspectivas de crescimento na carreira, 
propiciando certamente um ambiente de motivação 
necessário para manutenção de servidores com alto 
nível de qualificação e reconhecida experiência em 
seus campos de atuação.

Além do que a Medida criou mais uma categoria 
de posto, ou seja, o grupo “D”, para os países de con-
dições de vida excepcionalmente difíceis, tais como 
ausência de infra-estrutura sanitária, médico-hospitalar 
e educacional, instabilidade social, violência e guer-
ra. Para o preenchimento de vagas nesses países, a 
Medida Provisória criou incentivos funcionais para os 
servidores que prestarem serviços naqueles postos, 
permitindo a contagem em triplo do tempo de servi-
ço no exterior, para fins de promoção e interstício na 
respectiva classe.

No que concerne às 22 emendas oferecidas à 
MP nº 319 de 2006, cumpre manifestar pela inadmis-
sibilidade das Emendas nºs 5, 10, 11, 14, 15, 16, 17 
e 21, pela inconstitucionalidade e injuridicidade das 
Emendas nºs 19 e 20, pela má técnica legislativa das 
Emendas nºs 5 e 11, pela inadequação orçamentária 
e financeira, inconstitucionalidade e má técnica legis-
lativa da Emenda nº 22, bem como pela admissibili-
dade, constitucionalidade, juridicidade, boa técnica 
legislativa e adequação orçamentária e financeira das 
demais emendas.

A Emenda nº 11, não foi admitida por não apre-
sentar o quantitativo de cargos do Quadro Especial 
da Carreira de Oficial de Chancelaria e Assistente de 
Chancelaria, a exemplo do que ocorreu com a Carrei-
ra de Diplomata.
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A Emenda 22, visa restabelecer as gratifica-
ções devidas em decorrência de cursos realizados 
pelos Oficiais e Assistentes de Chancelaria. Entre-
tanto, não pode ser acatada uma vez que ela gera 
aumento de despesas e consequentemente fere a 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Cumpre destacar que o Relator, no sentido de 
aprimorar ainda mais o texto da Medida Provisória, 
inseriu duas emendas a seguir comentadas:

a) suprime o parágrafo único do art. 37, 
que estabelece que o número de cargos de 
Primeiro Secretário, não poderá ultrapas-
sar 25% do número de cargos de Segundo 
Secretário, e este não poderá ultrapassar 
50% da quantidade de cargos de Terceiro 
Secretário. Esta emenda tem por objetivo 
não engessar a progressão funcional nes-
sas classes, aumentando a possibilidade 
de promoção de Terceiro Secretário a Se-
gundo Secretário, e deste para Primeiro 
Secretário;

b) altera a redação do § 4º do art. 52, 
excluindo do cômputo, como efetivo exercí-
cio, os períodos de afastamentos relativos 
a: licença para trato de interesses particu-
lares; licença por afastamento do cônjuge; 
licença para trato de doença em pessoa 
da família, por prazo superior a 60 (ses-
senta) dias, desde que a doença não haja 
sido contraída em razão de serviço do ser-
vidor; licença extraordinária; e investidura 
em mandato letivo, cujo exercício lhe exija 
o afastamento. Esta emenda ao elencar os 
afastamentos que não serão considerados 
para o cômputo de tempo de efetivo serviço, 
para fins de promoção, aumenta o número 
de licenças tais como a de maternidade e 
de paternidade, que poderão ser computa-
das para este fim.

Em síntese, feitas essas considerações, nosso 
voto é pela admissibilidade, constitucionalidade, ju-
ridicidade, boa técnica legislativa e adequação orça-
mentária e financeira da Medida Provisória nº 319, 
de 2006, bem como, no mérito, por sua aprovação 
na forma do Projeto de Lei de Conversão anexo, 
com a rejeição das Emendas nºs 5, 10, 11, 14, 15, 
16, 17, 19, 20, 21 e 22; pela aprovação parcial da 
Emenda nº 13, e pela aprovação das Emendas nºs 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 e 18.

Sala das Sessões,   de 2006. – Zenaldo Cou-
tinho, Relator.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 319, DE 2006 
(Projeto de Lei de Conversão)

Institui o Regime Jurídico dos Servidores 
do Serviço Exterior Brasileiro, altera a Lei nº 

8.829, de 22 de dezembro de 1993, que cria, 
no Serviço Exterior Brasileiro, as Carreiras 
de Oficial de Chancelaria e de Assistente de 
Chancelaria, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I 
Do Serviço Exterior Brasileiro 

 
CAPÍTULO I 

Disposições Preliminares

Art. 1º O Serviço Exterior Brasileiro, essencial 
à execução da política exterior do Brasil, constitui-se 
do corpo de servidores, ocupantes de cargos de pro-
vimento efetivo, capacitados profissionalmente como 
agentes do Ministério das Relações Exteriores, no 
Brasil e no exterior, organizados em carreiras defini-
das e hierarquizadas.

Parágrafo único. Aplica-se aos integrantes do 
Serviço Exterior Brasileiro o disposto nesta Medida 
Provisória, na Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 
1993, e na legislação relativa aos servidores públicos 
civis da União.

Art. 2º O Serviço Exterior Brasileiro é composto da 
Carreira de Diplomata, da Carreira de Oficial de Chan-
celaria e da Carreira de Assistente de Chancelaria.

Art. 3º Aos servidores da Carreira de Diplomata 
incumbem atividades de natureza diplomática e con-
sular, em seus aspectos específicos de representação, 
negociação, informação e proteção de interesses bra-
sileiros no campo internacional.

Art. 4º Aos servidores integrantes da Carreira de 
Oficial de Chancelaria, de nível superior, incumbem 
atividades de formulação, implementação e execução 
dos atos de análise técnica e gestão administrativa 
necessários ao desenvolvimento da política externa 
brasileira.

Art. 5º Aos servidores integrantes da Carreira de 
Assistente de a Chancelaria, de nível médio, incumbem 
tarefas de apoio técnico e administrativo.

CAPÍTULO II 
Dos Direitos e Vantagens

Art. 6º A nomeação para cargo das carreiras do 
Serviço Exterior Brasileiro far-se-á em classe inicial, 
obedecida a ordem de classificação dos habilitados em 
concurso público de provas, ou de provas e títulos.
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Art. 7º Não serão nomeados os candidatos que, 
embora aprovados em concurso público, venham a 
ser considerados, em exame de suficiência física e 
mental, inaptos para o exercido de cargo de carreira 
do Serviço Exterior Brasileiro.

Art. 8º O servidor nomeado para cargo inicial das 
carreiras do Serviço Exterior Brasileiro fica sujeito a 
estágio probatório de três anos de efetivo exercício, 
com o objetivo de avaliar suas aptidões e capacidade 
para o exercido do cargo.

§ 1º A avaliação especial de desempenho para 
fins de aquisição da estabilidade será realizada por 
comissão instituída para essa finalidade.

§ 2º Os procedimentos de avaliação das aptidões 
e da capacidade para o exercício do cargo serão esta-
belecidos em ato do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, observada a legislação pertinente.

Art. 9º A promoção obedecerá aos critérios esta-
belecidos nesta Medida Provisória e às normas cons-
tantes de regulamento, o qual também disporá sobre 
a forma de avaliação de desempenho funcional e de 
apuração de antigüidade.

Art. 10. Não poderá ser promovido o servidor 
temporariamente afastado do exercício do cargo em 
razão de:

I – licença para o trato de interesses particulares;
II – licença por motivo de afastamento do cônjuge;
III – licença para trato de doença em pessoa 

da família, por prazo superior a um ano, desde que a 
doença não haja sido contraída em razão do serviço 
do servidor;

IV – licença extraordinária; e
V – investidura em mandato eletivo, cujo exercício 

lhe exija o afastamento.
Art. 11. Os servidores do Serviço Exterior Bra-

sileiro servirão na Secretaria de Estado e em postos 
no exterior.

Parágrafo único, Consideram-se postos no exterior 
as repartições do Ministério das Relações Exteriores 
sediadas em país estrangeiro.

Art. 12. Nas remoções entre a Secretaria de Es-
tado e os postos no exterior e de um para outro posto 
no exterior, procurar-se-á compatibilizar a conveniência 
da administração com o interesse funcional do servidor 
do Serviço Exterior Brasileiro, observadas as disposi-
ções desta Medida Provisória e de ato regulamentar 
do Ministro de Estado das Relaçães Exteriores.

Art. 13. Os postos no exterior serão classificados, 
para fins de movimentação de pessoal, em grupos “A”, 
“B”, “C” e “D”, segundo o grau de representatividade 
da missão, as condições específicas de vida na sede 
e a conveniência da administração.

§ 1º A classificação dos postos em grupos far-
se-á mediante ato do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores.

§ 2º Para fins de contagem de tempo de posto, 
prevalecerá a classificação estabelecida para o posto 
de destino na data da publicação do ato que remover 
o servidor.

Art. 14. A lotação numérica de cada posto será fixada 
em ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores.

Parágrafo único. O servidor do Serviço Exterior Bra-
sileiro somente poderá ser removido para posto no qual 
se verifique claro de lotação em sua classe ou grupo de 
classes, ressalvadas as disposições dos arts. 46 e 47.

Art. 15. Ao servidor estudante, removido ex officio 
de posto no exterior para o Brasil, fica assegurado ma-
trícula em estabelecimento de ensino oficial, indepen-
dentemente de vaga.

Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-
se ao cônjuge e filhos de qualquer condição, aos entea-
dos e aos adotivos que vivam na companhia do servidor, 
àqueles que, em ato regular da autoridade competente, 
estejam sob a sua guarda e aos que tenham sido postos 
sob sua tutela.

Art. 16. Além das garantias decorrentes do exer-
cício de seus cargos e funções, ficam asseguradas aos 
servidores do Serviço Exterior Brasileiro as seguintes 
prerrogativas:

I – uso dos títulos decorrentes do exercício do car-
go ou função;

II – concessão de passaporte diplomático ou de 
serviço, na forma da legislação pertinente; e

III – citação em processo civil ou penal, quando 
em serviço no exterior, por intermédio do Ministério das 
Relações Exteriores.

Parágrafo único. Estendem-se aos inativos das 
carreiras do Serviço Exterior Brasileiro as prerrogativas 
estabelecidas nos incisos I e II deste artigo.

Art. 17. Não poderá gozar férias o servidor removi-
do para posto no exterior ou para a Secretaria de Esta-
do, antes de um período mínimo de seis meses de sua 
chegada ao posto ou à Secretaria de Estado, desde que 
sua remoção não tenha sido ex officio.

Art. 18. O disposto no art. 17 não poderá acarretar 
a perda de férias eventualmente acumuladas.

Art. 19. Os Ministros de Primeira Classe e de Se-
gunda Classe, depois de quatro anos consecutivos de 
exercício no exterior, terão direito a dois meses de férias 
extraordinárias, que deverão ser gozadas no Brasil.

Parágrafo único. A época de gozo dependerá da 
conveniência do serviço e de programação estabelecida 
pela Secretaria de Estado para o cumprimento de estágio 
de atualização dos Ministros de Primeira Classe e de 
Segunda Classe em férias extraordinárias.



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 51413 

Art. 20. Sem prejuízo da retribuição e dos de-
mais direitos e vantagens, poderá o servidor do Ser-
viço Exterior Brasileiro ausentar-se do posto em razão 
das condições peculiares de vida da sede no exterior, 
atendidos os prazos e requisitos estabelecidos em ato 
do Ministro de Estado das Relações Exteriores.

Art. 21. O servidor do Serviço Exterior Brasilei-
ro casado terá direito a licença, sem remuneração ou 
retribuição, quando o seu cônjuge, que não ocupar 
cargo das carreiras do Serviço Exterior Brasileiro, for 
mandado servir, ex officio, em outro ponto do território 
nacional ou no exterior.

Art. 22. O servidor do Serviço Exterior Brasileiro, 
casado, cujo cônjuge, também integrante do Serviço 
Exterior Brasileiro, for removido para o exterior ou nele 
encontrar-se em missão permanente, poderá entrar em 
licença extraordinária, sem remuneração ou retribuição, 
se assim o desejar ou desde que não satisfaça os re-
quisitos estipulados em regulamento, para ser removi-
do para o mesmo posto de seu cônjuge ou para outro 
posto na mesma sede em que este se encontre.

Parágrafo único. Não poderá permanecer em li-
cença extraordinária o servidor cujo cônjuge, também 
integrante do Serviço Exterior Brasileiro, removido 
do exterior, venha a apresentar-se na Secretaria de 
Estado.

Art. 23. Contar-se-á como de efetivo exercício na 
carreira, ressalvado o disposto nos incisos I, II e III do 
caput do art. 52, o tempo em que o Diplomata houver 
permanecido como aluno no Curso de Preparação à 
Carreira de Diplomata.

Art. 24. Os proventos do servidor do Serviço Ex-
terior Brasileiro que se aposente em serviço no exterior 
serão calculados com base na remuneração a que faria 
jus se estivesse em exercício no Brasil.

CAPÍTULO III 
Do Regime Disciplinar

Art. 25. Ao servidor do Serviço Exterior Brasilei-
ro, submetido aos princípios de hierarquia e disciplina, 
incumbe observar o conjunto de deveres, atribuições e 
responsabilidades previstas nesta Medida Provisória 
e em disposições regulamentares, tanto no exercício 
de suas funções, quanto em sua conduta pessoal na 
vida privada.

Art. 26. As questões relativas à conduta dos efeti-
vos do corpo permanente do Serviço Exterior Brasileiro 
– Diplomatas, Oficiais de Chancelaria, Assistentes de 
Chancelaria e dos demais servidores do Quadro de 
Pessoal do Ministério das Relações Exteriores – se-
rão, sem prejuízo das disposições do Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos Civis da União, tratadas 
pela Corregedoria do Serviço Exterior.

Art. 27. Além dos deveres previstos no Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, 
constituem deveres específicos do servidor do Serviço 
Exterior Brasileiro:

I – atender pronta e solicitamente ao público em 
geral, em especial quando no desempenho de funções 
de natureza consular e de assistência a brasileiros no 
exterior;

II – respeitar as leis, os usos e os costumes dos 
países onde servir, observadas as práticas interna-
cionais;

III – manter comportamento correto e decoroso 
na vida pública e privada;

IV – dar conhecimento à autoridade superior de 
qualquer fato relativo à sua vida pessoal, que possa 
afetar interesse de serviço ou da repartição em que 
estiver servindo; e

V – solicitar, previamente, anuência da autoridade 
competente, na forma regulamentar, para manifestar-se 
publicamente sobre matéria relacionada com a formu-
lação e execução da política exterior do Brasil.

Art. 28. São deveres do servidor do Serviço Ex-
terior Brasileiro no exercício de função de chefia, no 
Brasil e no exterior:

I – defender os interesses legítimos de seus su-
bordinados, orientá-los no desempenho de suas ta-
refas, estimular-lhes espírito de iniciativa, disciplina e 
respeito ao patrimônio público;

II – exigir de seus subordinados ordem, atendi-
mento pronto e cortês ao público em geral e exação 
no cumprimento de seus deveres, bem como, dentro 
de sua competência, responsabilizar e punir os que 
o mereçam, comunicando as infrações à autoridade 
competente; e

III – dar conta à autoridade competente do pro-
cedimento público dos subordinados, quando incom-
patível com a disciplina e a dignidade de seus cargos 
ou funções.

Art. 29. Além das proibições capituladas no Re-
gime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis 
da União, ao servidor do Serviço Exterior Brasileiro 
é proibido:

I – divulgar, sem anuência da autoridade compe-
tente, informação relevante para a política exterior do 
Brasil, a que tenha tido acesso em razão de desem-
penho de cargo no Serviço Exterior Brasileiro;

II – aceitar comissão, emprego ou pensão de go-
verno estrangeiro sem licença expressa do Presidente 
da República;

III – renunciar às imunidades de que goze em 
serviço no exterior sem expressa autorização da Se-
cretaria de Estado;
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IV – valer-se abusivamente de imunidades ou 
privilégios de que goze em país estrangeiro; e

V – utilizar, para fim ilícito, meio de comunica-
ção de qualquer natureza do Ministério das Relações 
Exteriores.

Art. 30. A Corregedoria do Serviço Exterior, em 
caso de dúvida razoável quanto à veracidade ou exa-
tidão de informação ou denúncia sobre qualquer irre-
gularidade no âmbito do Serviço Exterior Brasileiro, 
determinará a realização de sindicância prévia, com 
o objetivo de coligir dados para eventual instauração 
de processo administrativo disciplinar.

Art. 31. O processo administrativo disciplinar será 
instaurado pela Corregedoria do Serviço Exterior, que 
designará, para realizá-lo, comissão constituída por 
três membros efetivos.

§ 1º A Comissão contará entre seus membros 
com, pelo menos, dois servidores de classe igual ou 
superior à do indiciado e, sempre que possível, de 
maior antigüidade do que este.

§ 2º Ao designar a comissão, a Corregedoria 
do Serviço Exterior indicará, dentre seus membros, o 
respectivo presidente, ao qual incumbirá a  designa-
ção do secretário.

Art. 32. Durante o processo administrativo disci-
plinar, a Corregedoria do Serviço Exterior poderá de-
terminar o afastamento do indiciado do exercício do 
cargo ou função, sem prejuízo de seus vencimentos e 
vantagens, ou a sua reassunção a qualquer tempo.

Art. 33. O servidor do Serviço Exterior Brasileiro 
deverá solicitar autorização do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores para casar com pessoa de nacio-
nalidade estrangeira.

§ 1º A critério do Ministro de Estado das Rela-
ções Exteriores, serão apresentados, com o pedido 
de autorização, quaisquer documentos julgados ne-
cessários.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se ao aluno 
de curso do Instituto Rio Branco.

§ 3º Dependerá, igualmente, de autorização do 
Ministro de Estado das Relações Exteriores a inscrição 
de candidato casado com pessoa de nacionalidade 
estrangeira em concurso para ingresso em carreira 
do Serviço Exterior Brasileiro.

§ 4º A transgressão do estabelecido no caput e 
em seus §§ 2º e 3º acarretará, conforme o caso:

I – o cancelamento da inscrição do candidato;
II – a denegação de matrícula em curso minis-

trado pelo Instituto Rio Branco;
III – o desligamento do aluno de curso ministrado 

pelo Instituto Rio Branco;
IV – a impossibilidade de nomeação para cargo 

do Serviço Exterior Brasileiro; e

V – a demissão do servidor, mediante processo 
administrativo.

Art. 34. O servidor do Serviço Exterior Brasileiro deve-
rá solicitar autorização do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores para casar com pessoa empregada de governo 
estrangeiro ou que dele receba comissão ou pensão.

§ 1º Poder-se-á exigir que sejam apresentados, com 
o pedido de autorização, quaisquer documentos julgados 
necessários.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se ao aluno de 
curso do Instituto Rio Branco e será considerado, nos 
termos desta Medida Provisória, como requisito prévio á 
nomeação.

§ 3º Dependerá, igualmente, de autorização do Mi-
nistro de Estado das Relações Exteriores a inscrição de 
candidato, casado com pessoa nas situações previstas no 
caput, em concurso para ingresso em carreira de Serviço 
Exterior Brasileiro.

§ 4º A transgressão do estabelecido no caput e em 
seus §§ 2º e 3º acarretará, conforme o caso, a aplicação 
do disposto no § 4º do art. 33.

CAPITULO IV 
Da Carreira Diplomática

Seção I 
Do Ingresso

Art. 35. O ingresso na Carreira de Diplomata far-se-
á mediante concurso público de provas ou de provas e 
títulos, de âmbito nacional, organizado pelo Instituto Rio 
Branco.

Parágrafo único. A aprovação no concurso habilita-
rá o ingresso no cargo da classe inicial da Carreira de Di-
plomata, de acordo com a ordem de classificação obtida, 
bem como a matrícula no Curso de Formação do Instituto 
Rio Branco.

Art. 36. Ao concurso público de provas ou de provas 
e títulos para admissão na Carreira de Diplomata, somente 
poderão concorrer brasileiros natos.

Parágrafo único. Para investidura no cargo de Terceiro 
Secretário deverá ser cumprido o requisito de apresentação 
de diploma de conclusão de curso de graduação em nível 
superior, devidamente registrado, emitido por instituição de 
ensino oficialmente reconhecida.

Seção II 
Das Classes, dos Cargos e das Funções

Art. 37. A Carreira de Diplomata do Serviço Exterior 
Brasileiro, de nível superior, estruturada na forma desta 
Medida Provisória, é constituída pelas classes de Mi-
nistro de Primeira Classe, Ministro de Segunda Classe, 
Conselheiro, Primeiro Secretário, Segundo Secretário e 
Terceiro Secretário, em ordem hierárquica funcional 
decrescente.
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§ lº O número de cargos do Quadro Ordinário da 
Carreira de Diplomata em cada classe é o constante 
do Anexo I desta Medida Provisória.

§ 2º O número de cargos nas classes de Primeiro 
Secretário, Segundo Secretário e Terceiro Secretário 
poderá variar, desde que seu total não ultrapasse os 
limites fixados no Anexo I desta Medida Provisória.

§ 3º O número de Terceiros Secretários promo-
vidos a cada semestre a Segundos Secretários e o 
número de Segundos Secretários promovidos a cada 
semestre a Primeiros Secretários serão estabelecidos 
em regulamento.

Art. 38. Os Servidores do Serviço Exterior Brasi-
leiro em serviço nos postos no exterior e na Secretaria 
de Estado poderão ocupar cargos em comissão ou 
funções de chefia, assessoria e assistência corres-
pondentes às atividades privativas de suas respecti-
vas carreiras, de acordo com o disposto nesta Medida 
Provisória e em regulamento.

Art. 39. Mediante aprovação prévia do Senado 
Federal, os Chefes de Missão Diplomática Permanente 
e de Missão ou Delegação Permanente junto a orga-
nismo internacional serão nomeados pelo Presidente 
da República com o titulo de Embaixador.

§ 1º Em Estados nos quais o Brasil não tenha 
representação diplomática efetiva, poderá ser cumu-
lativamente acreditado Chefe de Missão Diplomática 
Permanente residente em outro Estado, mantendo-se, 
nessa eventualidade, a sede primitiva.

§ 2º Em Estados nos quais o Brasil não tenha 
representação diplomática residente ou cumulativa, 
poderá ser excepcionalmente acreditado como Chefe 
de Missão Diplomática Ministro de Primeira Classe ou 
Ministro de Segunda Classe, nos termos do art. 46, 
lotado na Secretaria de Estado.

§ 3º Excepcionalmente, e a critério da adminis-
tração, o Ministro de Primeira Classe, em exercício na 
Secretaria de Estado, poderá ser designado como Em-
baixador Extraordinário para o tratamento de assuntos 
relevantes para a política externa brasileira.

Art. 40. O Chefe de Missão Diplomática Perma-
nente é a mais alta autoridade brasileira no país em 
cujo governo está acreditado.

Art. 41. Os Chefes de Missão Diplomática Perma-
nente serão escolhidos dentre os Ministros de Primeira 
Classe ou, nos termos do art. 46, dentre os Ministros 
de Segunda Classe.

Parágrafo único. Excepcionalmente, poderá ser 
designado para exercer a função de Chefe de Missão 
Diplomática Permanente brasileiro nato, não pertencen-
te aos quadros do Ministério das Relações Exteriores, 
maior de trinta e cinco anos, de reconhecido mérito e 
com relevantes serviços prestados ao País.

Seção III 
Da Lotação e da Movimentação

Art. 42. Os Ministros de Primeira Classe, os 
Ministros de Segunda Classe e os Conselheiros no 
exercício de chefia de posto, não permanecerão por 
período superior a cinco anos consecutivos em cada 
posto, incluindo-se nessa contagem o tempo de exer-
cício das funções de Representante Permanente e de 
Representante Permanente Alterno em organismos 
internacionais.

§ 1º O período contínuo máximo para exercer o 
cargo de chefia de posto no exterior será definido em 
ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
respeitado o disposto no caput.

§ 2º A permanência dos Ministros de Primeira 
Classe, dos Ministros de Segunda Classe e dos Con-
selheiros, no exercício do cargo de chefia de posto não 
será superior a três anos em cada posto dos grupos 
“C” e “D”, podendo ser prorrogada por no máximo até 
doze meses, atendida a conveniência da administração 
e mediante expressa anuência do interessado.

Art. 43. Ressalvadas as hipóteses do art. 42, 
a permanência no exterior de Ministros de Segunda 
Classe e de Conselheiros comissionados na função 
de Ministro-Conselheiro não será superior a cinco 
anos em cada posto.

§ 1º O período de permanência no exterior do 
Ministro de Segunda Classe poderá estender-se se-
gundo o interesse do Diplomata e atendida a con-
veniência da administração, desde que respeitado o 
disposto no caput.

§ 2º O período de permanência no exterior de 
Diplomata da classe de Conselheiro poderá esten-
der-se segundo o interesse do Diplomata e atendida 
a conveniência da administração, desde que obser-
vado o critério de rodízio entre postos dos grupos 
“A”, “B”, “C” ou “D” a que se referem os incisos I, II e 
III do art. 45.

§ 3º O Conselheiro que tiver sua permanência 
no exterior estendida nos termos do § 2º, após servir 
em posto do grupo “A” somente poderá ser removi-
do novamente para posto desse mesmo grupo após 
servir em dois postos do grupo “C” ou em um posto 
do grupo “D”.

§ 4º Quando o Conselheiro servir consecutiva-
mente em postos dos grupos “A” e “B”, somente será 
novamente removido para posto do grupo “B” após 
cumprir missão em um posto do grupo “C”.

Art. 44. Os Primeiros Secretários, Segundos 
Secretários e Terceiros Secretários deverão servir 
efetivamente durante três anos em cada posto e seis 
anos consecutivos no exterior.
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§ 1º A permanência no exterior de Diplomata 
das classes de Primeiro Secretário, Segundo Secre-
tário e Terceiro Secretário poderá, no interesse do 
Diplomata e atendida a conveniência do serviço, es-
tender-se a dez anos consecutivos, desde que nesse 
período sirva em postos dos grupos “C” e “D”.

§ 2º A permanência inicial de Diplomata das 
classes de Primeiro Secretário, Segundo Secretá-
rio e Terceiro Secretário nos postos dos grupos “C” 
e “D” não será superior a dois anos, podendo ser 
prorrogada por prazo de até dois anos, sem preju-
ízo dos demais prazos fixados nesta Medida Provi-
sória, atendida a conveniência da administração e 
mediante expressa anuência do Chefe do Posto e 
do interessado.

§ 3º Após três anos de lotação em posto dos 
grupos “A” ou “B”, o Diplomata das classes de Pri-
meiro Secretário, Segundo Secretário e Terceiro 
Secretário poderá permanecer no posto por mais 
um ano, desde que atendida a conveniência da ad-
ministração e mediante expressa anuência do Chefe 
do Posto e do interessado.

§ 4º Após permanência adicional de um ano 
em posto do grupo “A”, o Diplomata somente poderá 
ser removido para posto dos grupos “C” ou “D”, ou 
para a Secretaria de Estado.

§ 5º A primeira remoção para o exterior de 
Diplomata das classes de Segundo Secretário e 
Terceiro Secretário far-se-á para posto no qual es-
tejam lotados pelo menos dois Diplomatas de maior 
hierarquia funcional, excetuados os casos em que 
o Segundo Secretário tenha concluído o Curso de 
Aperfeiçoamento de Diplomatas (CAD).

§ 6º Será de, no mínimo, um ano o estágio 
inicial, na Secretaria de Estado, dos Diplomatas 
da classe de Terceiro Secretário, contado a partir 
do inicio das atividades profissionais ao término do 
correspondente curso de formação.

Art. 45. Nas remoções entre postos no exterior 
de Diplomatas das classes de Conselheiro, Primeiro 
Secretário, Segundo Secretário e Terceiro Secretá-
rio, deverão ser obedecidos os seguintes critérios, 
observado o disposto no art. 13:

I – os que estiverem servindo em posto do gru-
po “A” somente poderão ser removidos para posto 
dos grupos “B”, “C” ou “D”;

II – os que estiverem servindo em posto do gru-
po “B” somente poderão ser removidos para posto 
dos grupos “A” ou “B”; e

III – os que estiverem servindo em posto dos 
grupos “C” ou “D” somente poderão ser removidos 
para posto do grupo “A”.

§ 1º As remoções que não se ajustem aos critérios 
estabelecidos nos incisos II e III somente poderão ser efe-
tivadas mediante solicitação, por escrito, do interessado, 
atendida a conveniência da administração e manifestada 
a anuência do Chefe do Posto ao qual é candidato.

§ 2º Somente em casos excepcionais, justificados 
pelo interesse do serviço, serão, a critério do Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, efetuadas remoções 
para a Secretaria de Estado antes de cumpridos os pra-
zos e condições estabelecidos nesta Medida Provisória e 
em regulamento.

§ 3º O Diplomata das classes de Conselheiro, Pri-
meiro Secretário, Segundo Secretário ou Terceiro Secre-
tário, removido para a Secretaria de Estado poderá, na 
remoção seguinte, ser designado para missão permanente 
em posto de qualquer grupo, desde que sua estada na 
Secretaria de Estado tenha sido de um ano se regressou 
de posto dos grupos “C” ou “D”, dois anos se retornou de 
posto do grupo “B”, e quatro anos se proveniente de pos-
to do grupo “A”.

Seção IV 
Do Comissionamento

Art. 46. A título excepcional, poderá ser comissionado 
como Chefe de Missão Diplomática Permanente Ministro 
de Segunda Classe.

§ 1º Só poderá haver comissionamento como Chefe 
de Missão Diplomática Permanente em postos dos gru-
pos “C” e “D”.

§ 2º Em caráter excepcional, poderá ser comissio-
nado como Chefe de Missão Diplomática Permanente, 
unicamente em postos do grupo “D”, o Conselheiro que 
preencha os requisitos constantes do inciso II do caput 
do art. 52.

§ 3º O número de Ministros de Segunda Classe e 
de Conselheiros a comissionados nos termos deste arti-
go será estabelecido em ato do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores.

§ 4º Quando se verificar claro de lotação na função 
de Ministro-Conselheiro em postos dos grupos “C” e “D”, 
poderá, de acordo com a conveniência da administração, 
ser comissionado, respectivamente, Conselheiro ou Pri-
meiro Secretário.

§ 5º Somente poderá ser comissionado na função 
de Ministro-Conselheiro o Primeiro Secretário aprovado no 
Curso de Atualização em Política Externa (CAP).

§ 6º Em ato do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores e no interesse da administração, poderá ser 
comissionado Conselheiro em postos do grupo “B”.

§ 7º O Diplomata perceberá a retribuição básica no 
exterior, acrescida de gratificação temporária, correspon-
dente à diferença entre a retribuição básica do cargo efe-
tivo e o do cargo no qual tiver sido comissionado, e da 
respectiva indenização de representação.
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§ 8º A gratificação temporária a que alude o § 7º 
somente será devida ao Diplomata durante o período 
em que estiver comissionado, sendo vedada a incor-
poração à retribuição no exterior ou à remuneração.

Art. 47. Quando se verificar claro de lotação na 
função de Conselheiro em postos dos grupos “C” e 
“D”, poderá, a título excepcional e de acordo com a 
conveniência da administração, ser comissionado, 
respectivamente, Diplomata das classes de Primeiro 
Secretário ou Segundo Secretário.

Art. 48. Quando se verificar claro de lotação na 
função de Primeiro Secretário em postos dos grupos 
“C” e “D”, poderá, a título excepcional e de acordo com 
a conveniência da administração, ser comissionado 
Diplomata das classes de Segundo Secretário ou de 
Terceiro Secretário.

Art. 49. Na hipótese dos arts. 47 e 48, o Diplomata 
percebera a retribuição no exterior conforme estabe-
lecem os §§ 7º e 8º do art. 46.

Art. 50. As condições para o comissionamento nas 
funções de Conselheiro e Primeiro Secretário, vedado 
em postos dos grupos “A” e “B”, serão definidas em ato 
do Ministro de Estado das Relações Exteriores.

Seção V 
Da Promoção

Art. 51. As promoções na Carreira de Diplomata 
obedecerão aos seguintes critérios:

I – promoção a Ministro de Primeira Classe, Mi-
nistro de Segunda Classe, Conselheiro e Primeiro Se-
cretário, por merecimento; e

II – promoção a Segundo Secretário, obedecida 
a antigüidade na classe e a ordem de classificação 
no Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata 
(CACD), cumprido o requisito previsto no art. 53.

Art. 52. Poderão ser promovidos somente os 
Diplomatas que satisfaçam os seguintes requisitos 
específicos:

I – no caso de promoção a Ministro de Primei-
ra Classe, contar o Ministro de Segunda Classe, no 
mínimo:

a) vinte anos de efetivo exercício, com-
putados a partir da posse em cargo da classe 
inicial da carreira, dos quais pelo menos dez 
anos de serviços prestados no exterior; e

b) três anos de exercício, como titular, de 
funções de chefia equivalentes a nível igual ou 
superior a DAS-4 ou em posto no exterior, de 
acordo com o disposto em regulamento;

II – no caso de promoção a Ministro de Segunda 
Classe, haver o Conselheiro concluído o Curso de Al-
tos Estudos (CAE) e contar pelo menos quinze anos 

de efetivo exercício, computados a partir da posse em 
cargo da classe inicial da carreira, dos quais um míni-
mo de sete anos e seis meses de serviços prestados 
no exterior;

III – no caso de promoção a Conselheiro, haver 
o Primeiro Secretário concluído o Curso de Atualiza-
ção em Política Externa (CAP) e contar pelo menos 
dez anos de efetivo exercício, computados a partir da 
posse em cargo da classe inicial da carreira, dos quais 
um mínimo de cinco anos de serviços prestados no 
exterior; e

IV – no caso de promoção a Primeiro Secretá-
rio, haver o Segundo Secretário concluído o CAD e 
contar pelo menos dois anos de serviços prestados 
no exterior.

§ 1º A conclusão do CAP, a que se refere o in-
ciso III, se constituirá em requisito para a promoção 
à classe de Conselheiro, decorridos dois anos de sua 
implantação pelo Instituto Rio Branco.

§ 2º Contam-se, para efeito de apuração de tem-
po de serviço prestado no exterior, os períodos que o 
Diplomata cumpriu em:

I – missões permanentes; e
II – missões transitórias ininterruptas de duração 

igual ou superior a um ano.
§ 3º Será computado em dobro, somente para fins 

de promoção, o tempo de serviço no exterior prestado 
em postos do grupo “C” e em triplo, em postos do grupo 
“D”, apurado a partir do momento em que o Diplomata 
completar um ano de efetivo exercício no posto.

§ 4º Nas hipóteses previstas no § 2º, será compu-
tado como tempo de efetivo exercício no posto o prazo 
compreendido entre a data de chegada do Diplomata 
ao posto e a data de partida, excluindo-se desse côm-
puto os periodos de afastamento relativos a: licença 
para trato de interesses particulares; licença por afas-
tamento do cônjuge; licença para trato de doença em 
pessoa da família, por prazo superior a 60 (sessenta) 
dias, desde que a doença não haja sido contraída em 
razão de serviço do servidor; licença extraordinária; 
e investidura em mandato eletivo, cujo exercício lhe 
exija o afastamento.

Art. 53. Poderá ser promovido somente o Diplo-
mata das classes de Ministro de Segunda Classe, Con-
selheiro, Primeiro Secretário, Segundo Secretário ou 
Terceiro Secretário que contar pelo menos três anos de 
intersticio de efetivo exercício na respectiva classe.

§ 1º O tempo de serviço prestado em posto do 
grupo “D” será computado em triplo para fins do in-
terstício a que se refere o caput, a partir de um ano 
de efetivo exercício no posto.
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§ 2º O tempo de efetivo exercício no posto a que 
se refere o § 1º será computado conforme o disposto 
no § 3º do art. 52.

Seção VI 
Do Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro

Art. 54. Serão transferidos para o Quadro Especial 
do Serviço Exterior Brasileiro, condicionado ao aten-
dimento do disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000, e observada a 
existência de vaga, em ato do Presidente da República, 
na forma estabelecida por esta Medida Provisória:

I – o Ministro de Primeira Classe, o Ministro de 
Segunda Classe e o Conselheiro para cargo da mes-
ma natureza, classe e denominação;

II – o Primeiro Secretário para o cargo de Con-
selheiro; e

III – o Segundo Secretário para o cargo de Pri-
meiro Secretário.

Parágrafo único. O Quadro Especial do Serviço 
Exterior Brasileiro e composto pelo quantitativo de 
cargos em cada classe, na forma do Anexo II desta 
Medida Provisória.

Art. 55. Observado o disposto no art. 54, serão 
transferidos para o Quadro Especial do Serviço Exte-
rior Brasileiro:

I – o Ministro de Primeira Classe, ao completar 
sessenta e cinco anos de idade ou quinze anos de 
classe;

II – o Ministro de Segunda Classe, ao completar 
sessenta anos de idade ou quinze anos de classe;

III – o Conselheiro, ao completar cinqüenta e oito 
anos de idade ou quinze anos de classe;

IV – os Primeiros Secretários que, em 15 de junho 
e em 15 de dezembro, contarem maior tempo efetivo 
de exercício na classe, desde que esse tempo seja 
igual ou superior a doze anos; e

V – os Segundos Secretários que, em 15 de 
junho e em 15 de dezembro, contarem maior tempo 
efetivo de classe, desde que esse tempo seja igual ou 
superior a dez anos.

§ 1º A transferência para o Quadro Especial do 
Serviço Exterior Brasileiro ocorrerá na data em que se 
verificar a primeira das duas condições previstas em 
cada um dos incisos I, II e III.

§ 2º O Ministro de Segunda Classe que tiver exer-
cido, por no mínimo dois anos, as funções de Chefe 
de Missão Diplomática Permanente terá assegurada, 
no Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro, a 
remuneração correspondente ao cargo de Ministro de 
Primeira Classe do mesmo Quadro.

§ 3º Na segunda quinzena de junho e de dezem-
bro, observada a existência de vaga, um Ministro de 

Segunda Classe do Quadro Especial doServiço Ex-
terior Brasileiro poderá ser promovido para Minis-
tro de Primeira Classe do mesmo Quadro, em ato 
do Presidente da República, desde que cumpra os 
requisitos do inciso I do caput do art. 52.

§ 4º Na segunda quinzena de junho e de de-
zembro, observada a existência de vaga, um Con-
selheiro do Quadro Especial do Serviço Exterior 
Brasileiro poderá ser promovido para Ministro de 
Segunda Classe do mesmo Quadro, em ato do Pre-
sidente da República, desde que cumpra os requi-
sitos do inciso II do caput do art. 52.

§ 5º Na segunda quinzena de junho e de de-
zembro, observada a existência de vaga, dois Pri-
meiros Secretários do Quadro Especial do Serviço 
Exterior Brasileiro poderão ser promovidos para 
Conselheiro do mesmo Quadro, em ato do Presi-
dente da República, desde que cumpram os requi-
sitos do inciso III do caput do art. 52.

§ 6º O Diplomata em licença extraordinária ou 
em licença por investidura em mandato eletivo, cujo 
exercício exija o seu afastamento, será transferido 
para o Quadro Especial do Serviço Exterior Brasi-
leiro, na mesma classe que ocupe, ao completar 
quinze anos consecutivos de afastamento.

§ 7º A fim de atender ao disposto neste artigo, 
poderão ser transformados, sem aumento de despe-
sa, em ato do Presidente da República, os cargos 
da Carreira de Diplomata do Quadro Especial.

CAPÍTULO V 
Dos Auxiliares Locais

Art. 56. Auxiliar Local é o brasileiro ou o es-
trangeiro admitido para prestar serviços ou desem-
penhar atividades de apoio que exijam familiaridade 
com as condições de vida, os usos e os costumes 
do país onde esteja sediado o posto.

Parágrafo único. Os requisitos da admissão de 
Auxiliar Local serão especificados em regulamento, 
atendidas as seguintes exigências:

I – possuir escolaridade compatível com as 
tarefas que lhe caibam; e

II – ter domínio do idioma local ou estrangei-
ro de uso corrente no país, sendo que, no caso de 
admissão de Auxiliar Local estrangeiro, dar-se-á 
preferência a quem possuir melhores conhecimen-
tos da língua portuguesa.

Art. 57. As relações trabalhistas e previden-
ciárias concernentes aos Auxiliares Locais serão 
regidas pela legislação vigente no país em que es-
tiver sediada a repartição.
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§ 1º Serão segurados da previdência social bra-
sileira os Auxiliares Locais de nacionalidade brasileira 
que, em razão de proibição legal, não possam filiar-se 
ao sistema previdenciário do país de domicilio.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos Auxi-
liares civis que prestam serviços aos órgãos de repre-
sentação das Forças Armadas brasileiras no exterior.

TÍTULO II 
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 58. Os atuais servidores do Plano de Classi-
ficação de Cargos – PCC de que trata a Lei nº 5.645, 
de 10 de dezembro de 1970, e do Plano Geral de Car-
gos do Poder Executivo – PGPE de que trata a Lei nº 
11.357 de 19 de outubro de 2006, do Ministério das 
Relações Exteriores poderão, em caráter excepcional, 
ser designados para missões transitórias e perma-
nentes no exterior, aplicando-se-lhes, no que couber, 
os dispositivos constantes dos arts. 22 e 24 da Lei nº 

8.829, de 1993.
§ 1º A remoção, dos servidores a que se refere 

o caput obedecerá aos critérios fixados nos planos de 
movimentação preparados pelo órgão de pessoal do 
Ministério das Relações Exteriores, observada a ordem 
de preferência destinada aos Oficiais de Chancelaria 
e Assistentes de Chancelaria para o preenchimento 
das vagas nos postos.

§ 2º Poderão, ser incluídos nos planos de movi-
mentação referidos no § 1º os servidores que, além 
de possuírem perfil funcional para o desempenho das 
atividades correntes dos postos no exterior, satisfaçam 
aos seguintes requisitos:

I – contarem pelo menos cinco anos de efetivo 
exercício na Secretaria de Estado;

II – terem sido aprovados em curso de treinamen-
to para o serviço no exterior; e

III – contarem pelo menos quatro anos de efetivo 
exercício na – Secretaria de Estado entre duas missões 
permanentes no exterior.

Art. 59. As disposições desta Medida Provisória 
aplicar-se-ão, no que couber, aos servidores do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, não 
pertencentes às carreiras do Serviço Exterior Brasileiro, 
quando se encontrarem em serviço no exterior.

Art. 60. A contagem do tempo de efetivo exer-
cício no posto, para fins do que dispõe o § 2º do art. 
52, terá início na data de entrada em vigor desta 
Medida Provisória, quando se tratar de postos do 
grupo “C”.

Art. 61. O Diplomata que se encontrar, na data 
de publicação desta Medida Provisória, lotado em 
posto que venha a ser classificado como integrante 
do grupo “D”, terá a contagem de tempo de efetivo 
exercício no posto, para fins do que dispõem o § 2º 
do art. 52 e o § 1º do art. 53, iniciada na data de pu-
blicação do ato do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores que estabeleça a categoria do posto.

Art. 62. Nos casos não contemplados nos arts. 
60 e 61, a contagem do tempo de efetivo exercício 
no posto, para fins do que dispõe o § 2º do art. 52, 
terá início a partir da data de chegada do Diplo-
mata ao posto.

Art. 63. Será feita aproximação para o número 
inteiro imediatamente superior sempre que a impo-
sição de limite numérico por aplicação de qualquer 
dispositivo desta Medida Provisória produzir resul-
tado fracionário.

Art. 64. Fica assegurado ao servidor do Ser-
viço Exterior Brasileiro o direito de requerer ou re-
presentar.

Art. 65. Durante o período de implementação 
do preenchimento do Quadro Ordinário, conforme 
o Anexo I desta Medida Provisória, no semestre em 
que não se verificar a proporção de dois concor-
rentes para cada vaga, os candidatos ao Quadro 
de Acesso e à promoção, nas classes de Conse-
lheiro, Primeiro Secretário, Segundo Secretário e 
Terceiro Secretário poderão, excepcionalmente, 
ser dispensados do cumprimento das disposições 
dos arts. 52 e 53, ressalvados, exclusivamente, os 
requisitos de conclusão do CAE, do CAD e, quan-
do for o caso, do CAP, de que trata o inciso III do 
caput do art. 52.

Art. 66. Os artigos 21, 22 e 24 da Lei 8.829, 
de 22 de dezembro de 1993, passam a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 21. O instituto da remoção de 
que trata o regime jurídico dos servidores 
do Serviço Exterior Brasileiro não configura 
direito do servidor e obedecerá aos planos 
de movimentação preparados pelo órgão 
de pessoal do Ministério das Relações Ex-
teriores para os Oficiais de Chancelaria e 
Assistentes de Chancelaria.” (NR)

“Art. 22. …
IV – aprovação no Curso de Habilita-

ção para o Serviço Exterior (CHSE) para o 
Oficial de Chancelaria e no Curso de Trei-



51420 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006

namento pata o Serviço no Exterior (CTSE) 
para o Assistente de Chancelaria.

§ 1º Os requisitos para os referidos 
cursos serão definidos em ato do Ministro 
de Estado das Relações Exteriores.

§ 2º O prazo máximo de dez anos con-
secutivos de permanência no exterior poderá 
estender-se, atendidos a conveniência do 
serviço e o interesse do servidor, desde que 
o período adicional seja cumprido em postos 
dos grupos “C” ou “D”, conforme normas a 
serem definidas em ato do Ministro de Es-
tado das Relações Exteriores.” (NR)

“Art. 24. .................
I – os que estiverem servindo em posto 

do grupo “A” somente poderão ser removidos 
para posto dos grupos “B”, “C” ou “D”;

II – os que estiverem servindo em posto 
do grupo “B” somente poderão ser removidos 
para posto dos grupos “A” ou “B”; e

III – os que estiverem servindo em pos-
to dos grupos “C” ou “D” somente poderão 
ser removidos para posto do grupo “A”.

§ 1º As remoções que não se ajustem 
aos critérios estabelecidos nos incisos II e 
III somente poderão ser efetivadas median-
te solicitação, por escrito, do interessado, 
atendida a conveniência da administração e 
manifestada a anuência do Chefe do Posto 
ao qual é candidato.

§ 2º O Oficial de Chancelaria e o As-
sistente de Chancelaria removidos para a 
Secretaria de Estado nas condições do § 
1º, tendo servido apenas em posto do gru-
po “A”, só poderão, na remoção seguinte, 
ser designados para missão permanente 
em posto daquele mesmo grupo, após per-
manência de quatro anos na Secretaria de 
Estado.

§ 3º Somente em casos excepcionais, 
justificados pelo interesse do serviço, se-
rão, a critério da administração, efetuadas 
remoções de Oficial de Chancelaria e de 
Assistente de Chancelaria para a Secretaria 
de Estado antes de cumpridos os prazos a 
que se refere o art. 22.

§ 4º Os prazos a que se referem os 
arts. 15 e 16 poderão ser reduzidos de um 
terço caso o Oficial de Chancelaria ou o 

Assistente de Chancelaria cumpram, na 
classe, missão permanente ou transitória 
ininterrupta de duração igual ou superior a 
um ano em posto do grupo “D”.” (NR)

Art. 67. O número de cargos da Carreira de 
Assistente de Chancelaria é de 1.200, sendo 360 
cargos na Classe Especial, 390 cargos na Classe 
“A” e de  450 na Classe Inicial.

§ 1º O Assistente de Chancelaria que na data 
da publicação desta lei estiver posicionado na Clas-
se “A”, padrão VII e contar com 20 anos ou mais 
de efetivo exercício no Ministério das Relações 
Exteriores será automaticamente promovido para 
a Classe Especial, observado o limite de 360 car-
gos, e   progredindo um padrão para cada dois 
anos de efetivo exercício contados a partir de sua 
última progressão.

§ 2º A implementação do disposto neste artigo 
fica condicionada à comprovação da existência de 
prévia dotação orçamentária suficiente para atender 
às projeções de despesa de pessoal e aos acrés-
cimos dela decorrentes.

Art. 68. Ficam vedadas redistribuições de servi-
dores para o Ministério das Relações Exteriores.

Art. 69. Não haverá, nas unidades administra-
tivas do Ministério das Relações Exteriores no exte-
rior, o exercido provisório de que trata o § 2º do art. 
84 da Lei n0 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 70. Fica estabelecido o prazo de 30 dias, a 
partir da publicação desta lei, para que os servidores 
de que trata o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 

11.357 de 19 de outubro de 2006 possam se retratar 
quanto à opção pelo não enquadramento no Plano 
de Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE, 
conforme § 3º do art. 3º da mencionada lei.

Art. 71. Esta Medida Provisória entra em vigor 
na data de sua publicação.

Art. 72. Revogam-se a Lei n0 7.501, de 27 de 
junho de 1986, os arts. 40 e 41 da Lei nº 8.028, de 
12 de abril de 1990, os arts. 13, 14 e 15 da Lei nº 

8.745, de 9 de dezembro de 1993, o art. 23 da Lei nº 
8.829, de 22 de dezembro de 1993, a Lei nº 9.888, 
de 8 de dezembro de 1999, e a Lei nº 10.872, de 
25 de maio de 2004.

Sala das Sessões,  de  de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência solicita ao ilustre Relator que permaneça 
na tribuna para responder aos questionamentos dos 
Deputados, caso haja dúvida, uma vez que o texto 
é fruto de amplo entendimento.

O SR. MARCO MAIA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

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

O SR. MARCO MAIA (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na verdade, 
quero apenas ressaltar que o ilustre Deputado Ze-
naldo Coutinho produziu um belo relatório, fruto de 
acordo, de negociações realizadas, durante esse 
último período. S.Exa. retratou aquilo que foi am-
plamente debatido pelo Governo, Parlamentares, 
entidades e Itamaraty, no que diz respeito a essa 
medida provisória.

Portanto, somos plenamente favoráveis à apro-
vação deste relatório lido pelo Deputado Zenaldo 
Coutinho.

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

oradores inscritos para discutir a matéria. 
Os Deputados Ricardo Barros, Antonio Carlos 

Mendes Thame e Luiz Carlos Hauly, inscritos para 
falar contra, desistem da discussão. 

Os Deputados Tarcísio Zimmermann, Eduardo 
Valverde e Luiz Sérgio, inscritos para falar a favor, 
desistem da discussão.

Não Havendo mais Oradores Inscritos, Declaro 
Encerrada A Discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O  SR. EDIR OLIVEIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. EDIR OLIVEIRA (PTB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
destacar o brilhante trabalho do Deputado Zenaldo 
Coutinho. Dá gosto, satisfação, orgulho ver um Depu-
tado dedicar-se da maneira como S.Exa. se dedicou 
para relatar esse projeto. S.Exa. teve habilidade na 
condução de um acordo que fizesse com que votás-
semos o mais rápido possível esta matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência concorda com V.Exa. O ilustre Deputado 
Zenaldo Coutinho foi muito feliz ao propor uma ampla 
negociação. Também fez algo importante, que foi a 
distribuição prévia do relatório, com sua norma, para 
que a Casa tomasse conhecimento antecipado do 
que estava para ser votado.

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação o parecer do Relator na parte que manifesta 
opinião favorável quanto ao atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência e 
de sua adequação financeira e orçamentária, nos 
termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

votação o parecer do Relator na parte em que mani-
festa opinião quanto ao não-atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência e 
de sua adequação financeira e orçamentária, nos 
termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

(inadmissibilidade das Emendas de nºs 5, 10, 
11, 14, 15, 16, 17 e 21; inconstitucionalidade e inju-
ridicidade das Emendas de nºs 19 e 20; má técnica 
legislativa das Emendas de nºs 5 e 11; e inadequa-
ção financeira e orçamentária, inconstitucionalidade 
e má técnica legislativa da Emenda de nº 22)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

Quero cumprimentar meu particular amigo Paulo 
Maluf, o Parlamentar mais votado do Brasil nestas 
eleições. Saúdo-o em nome da instituição e dese-
jo-lhe feliz retorno a esta Casa. Espero que possa 
fazer desta Casa um importante instrumento de 
desenvolvimento de nosso País e, sobretudo, de 
fortalecimento do Estado de Direito, que tem como 
um dos pilares básicos o Poder Legislativo, sem 
sobra de dúvida, o mais desarmado, o mais amplo 
de todos, aquele que está mais de acordo com as 
necessidades do povo brasileiro.

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação o projeto de lei de conversão oferecido pelo 
Relator da Comissão Mista.

(PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO)

Institui o Regime Jurídico dos Ser-
vidores do Serviço Exterior Brasileiro, 
altera a Lei nº 8.829, de 22 de dezembro 
de 1993, que cria, no Serviço Exterior Bra-
sileiro, as Carreiras de Oficial de Chan-
celaria e de Assistente de Chancelaria, 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
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TÍTULO I 
Do Serviço Exterior Brasileiro

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º O Serviço Exterior Brasileiro, essencial 
à execução da política exterior do Brasil, constitui-se 
do corpo de servidores, ocupantes de cargos de pro-
vimento efetivo, capacitados profissionalmente como 
agentes do Ministério das Relações Exteriores, no 
Brasil e no exterior, organizados em carreiras defini-
das e hierarquizadas.

Parágrafo único. Aplica-se aos integrantes do 
Serviço Exterior Brasileiro o disposto nesta Medida 
Provisória, na Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 
1993, e na legislação relativa aos servidores públicos 
civis da União.

Art. 2º O Serviço Exterior Brasileiro é composto da 
Carreira de Diplomata, da Carreira de Oficial de Chan-
celaria e da Carreira de Assistente de Chancelaria.

Art. 3º Aos servidores da Carreira de Diplomata 
incumbem atividades de natureza diplomática e con-
sular, em seus aspectos específicos de representação, 
negociação, informação e proteção de interesses bra-
sileiros no campo internacional.

Art. 4º Aos servidores integrantes da Carreira de 
Oficial de Chancelaria, de nível superior, incumbem 
atividades de formulação, implementação e execução 
dos atos de análise técnica e gestão administrativa 
necessários ao desenvolvimento da política externa 
brasileira.

Art. 5º Aos servidores integrantes da Carreira de 
Assistente de Chancelaria, de nível médio, incumbem 
tarefas de apoio técnico e administrativo.

CAPÍTULO II 
Dos Direitos e Vantagens

Art. 6º A nomeação para cargo das carreiras do 
Serviço Exterior Brasileiro far-se-á em classe inicial, 
obedecida a ordem de classificação dos habilitados em 
concurso público de provas, ou de provas e títulos.

Art. 7º Não serão nomeados os candidatos que, 
embora aprovados em concurso público, venham a 
ser considerados, em exame de suficiência física e 
mental, inaptos para o exercício de cargo de carreira 
do Serviço Exterior Brasileiro.

Art. 8º O servidor nomeado para cargo inicial das 
carreiras do Serviço Exterior Brasileiro fica sujeito a 
estágio probatório de três anos de efetivo exercício, 
com o objetivo de avaliar suas aptidões e capacidade 
para o exercício do cargo.

§ 1º A avaliação especial de desempenho para 
fins de aquisição da estabilidade será realizada por 
comissão instituída para essa finalidade.

§ 2º Os procedimentos de avaliação das aptidões 
e da capacidade para o exercício do cargo serão esta-
belecidos em ato do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, observada a legislação pertinente.

Art. 9º A promoção obedecerá aos critérios esta-
belecidos nesta Medida Provisória e às normas cons-
tantes de regulamento, o qual também disporá sobre 
a forma de avaliação de desempenho funcional e de 
apuração de antigüidade.

Art. 10. Não poderá ser promovido o servidor 
temporariamente afastado do exercício do cargo em 
razão de:

I – licença para o trato de interesses particulares;
II – licença por motivo de afastamento do cônjuge;
III – licença para trato de doença em pessoa 

da família, por prazo superior a um ano, desde que a 
doença não haja sido contraída em razão do serviço 
do servidor:

IV – licença extraordinária; e
V – investidura em mandato eletivo, cujo exercício 

lhe exija o afastamento.
Art. 11. Os servidores do Serviço Exterior Bra-

sileiro servirão na Secretaria de Estado e em postos 
no exterior.

Parágrafo único. Consideram-se postos no exterior 
as repartições do Ministério das Relações Exteriores 
sediadas em país estrangeiro.

Art. 12. Nas remoções entre a Secretaria de Es-
tado e os postos no exterior e de um para outro posto 
no exterior, procurar-se-á compatibilizar a conveniência 
da administração com o interesse funcional do servidor 
do Serviço Exterior Brasileiro, observadas as disposi-
ções desta Medida Provisória e de ato regulamentar 
do Ministro de Estado das Relações Exteriores.

Art. 13. Os postos no exterior serão classificados, 
para fins de movimentação de pessoal, em grupos “A”, 
“B”, ”C” e “D”, segundo o grau de representatividade 
da missão, as condições específicas de vida na sede 
e a conveniência da administração.

§ 1º A classificação dos postos em grupos far-
se-á mediante ato do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores.

§ 2º Para fins de contagem de tempo de posto, 
prevalecerá a classificação estabelecida para o posto 
de destino na data da publicação do ato que remover 
o servidor.

Art. 14. A lotação numérica de cada posto será 
fixada em ato do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores.
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Parágrafo único. O servidor do Serviço Exterior 
Brasileiro somente poderá ser removido para posto 
no qual se verifique claro de lotação em sua classe 
ou grupo de classes, ressalvadas as disposições dos 
arts. 46 e 47.

Art. 15. Ao servidor estudante, removido ex offi-
cio de posto no exterior para o Brasil, fica assegura-
do matrícula em estabelecimento de ensino oficial, 
independentemente de vaga.

Parágrafo único. O disposto neste artigo esten-
de-se ao cônjuge e filhos de qualquer condição, aos 
enteados e aos adotivos que vivam na companhia do 
servidor, àqueles que, em ato regular da autoridade 
competente, estejam sob a sua guarda e aos que te-
nham sido postos sob sua tutela.

Art. 16. Além das garantias decorrentes do exer-
cício de seus cargos e funções, ficam asseguradas 
aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro as se-
guintes prerrogativas:

I – uso dos títulos decorrentes do exercício do 
cargo ou função;

II – concessão de passaporte diplomático ou de 
serviço, na forma de legislação pertinente; e

III – citação em processo civil ou penal, quando 
em serviço no exterior, por intermédio do Ministério 
das Relações Exteriores.

Parágrafo único. Estendem-se aos inativos das 
carreiras do Serviço Exterior Brasileiro as prerrogati-
vas estabelecidas nos incisos I e II deste artigo.

Art. 17. Não poderá gozar férias o servidor re-
movido para posto no exterior ou para a Secretaria de 
Estado, antes de um período mínimo de seis meses 
de sua chegada ao posto ou à Secretaria de Estado, 
desde que sua remoção não tenha sido ex officio.

Art. 18. O disposto no art. 17 não poderá acarre-
tar a perda de férias eventualmente acumuladas.

Art. 19. Os Ministros de Primeira Classe e de 
Segunda Classe, depois de quatro anos consecutivos 
de exercício no exterior, terão direito a dois meses 
de férias extraordinárias, que deverão ser gozadas 
no Brasil.

Parágrafo único. A época de gozo dependerá da 
conveniência do serviço e de programação estabeleci-
da pela Secretaria de Estado para o cumprimento de 
estágio de atualização dos Ministros de Primeira Clas-
se e de Segunda Classe em férias extraordinárias.

Art. 20. Sem prejuízo da retribuição e dos demais 
direitos e vantagens, poderá o servidor do Serviço 
Exterior Brasileiro ausentar-se do posto em razão 
das condições peculiares de vida da sede no exterior, 
atendidos os prazos e requisitos estabelecidos em ato 
do Ministro de Estado das Relações Exteriores.

Art. 21. O servidor do Serviço Exterior Brasileiro 
casado terá direito a licença, sem remuneração ou 
retribuição, quando o seu cônjuge, que não ocupar 
cargo das carreiras do Serviço Exterior Brasileiro, for 
mandado servir, ex officio, em outro ponto do terri-
tório nacional ou no exterior.

Art. 22. O servidor do Serviço Exterior Brasileiro, 
casado, cujo cônjuge, também integrante do Serviço 
Exterior Brasileiro, for removido para o exterior ou 
nele encontrar-se em missão permanente, poderá 
entrar em licença extraordinária, sem remuneração 
ou retribuição, se assim o desejar ou desde que não 
satisfaça os requisitos estipulados em regulamento, 
para ser removido para o mesmo posto de seu côn-
juge ou para outro posto na mesma sede em que 
este se encontre.

Parágrafo único. Não poderá permanecer em 
licença extraordinária o servidor cujo cônjuge, tam-
bém integrante do Serviço Exterior Brasileiro, remo-
vido do exterior, venha a apresentar-se na Secretaria 
de Estado.

Art. 23. Contar-se-á como de efetivo exercício 
na carreira, ressalvado o disposto nos incisos I, II e 
III do caput do art. 52, o tempo em que o Diplomata 
houver permanecido como aluno no Curso de Pre-
paração à Carreira de Diplomata.

Art. 24. Os proventos do servidor do Serviço 
Exterior Brasileiro que se aposente em serviço no 
exterior serão calculados com base na remuneração 
a que faria jus se estivesse em exercício no Brasil.

CAPÍTULO III 
Do Regime Disciplinar

Art. 25. Ao servidor do Serviço Exterior Brasileiro, 
submetido aos princípios de hierarquia e disciplina, 
incumbe observar o conjunto de deveres, atribuições 
e responsabilidades previstas nesta Medida Provisória 
e em disposições regulamentares, tanto no exercício 
de suas funções, quanto em sua conduta pessoal na 
vida privada.

Art. 26. As questões relativas à conduta dos efeti-
vos do corpo permanente do Serviço Exterior Brasileiro 
– Diplomatas, Oficiais de Chancelaria, Assistentes de 
Chancelaria e dos demais servidores do Quadro de 
Pessoal do Ministério das Relações Exteriores – se-
rão, sem prejuízo das disposições do Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos Civis da União, trata-
das pela Corregedoria do Serviço Exterior.

Art. 27. Além dos deveres previstos no Regi-
me Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da 
União, constituem deveres específicos do servidor do 
Serviço Exterior Brasileiro:
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I – atender pronta e solicitamente ao público em 
geral, em especial quando no desempenho de funções 
de natureza consular e de assistência a brasileiros no 
exterior;

II – respeitar as leis, os usos e os costumes dos 
países onde servir, observadas as práticas interna-
cionais;

III – manter comportamento correto e decoroso 
na vida pública e privada;

IV – dar conhecimento à autoridade superior de 
qualquer fato relativo à sua vida pessoal, que possa 
afetar interesse de serviço ou da repartição em que 
estiver servindo; e

V – solicitar, previamente, anuência da autoridade 
competente, na forma regulamentar, para manifestar-se 
publicamente sobre matéria relacionada com a formu-
lação e execução da política exterior do Brasil.

Art. 28. São deveres do servidor do Serviço Ex-
terior Brasileiro no exercício de função de chefia, no 
Brasil e no exterior:

I – defender os interesses legítimos de seus su-
bordinados, orientá-los no desempenho de suas ta-
refas, estimular-lhes espírito de iniciativa, disciplina e 
respeito ao patrimônio público;

II – exigir de seus subordinados ordem, atendi-
mento pronto e cortês ao público em geral e exação 
no cumprimento de seus deveres, bem como, dentro 
de sua competência, responsabilizar e punir os que 
o mereçam, comunicando as infrações à autoridade 
competente; e

III – dar conta à autoridade competente do pro-
cedimento público dos subordinados, quando incom-
pativel com a disciplina e a dignidade de seus cargos 
ou funções.

Art. 29. Além das proibições capituladas no Re-
gime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis 
da União, ao servidor do Serviço Exterior Brasileiro 
é proibido:

I – divulgar, sem anuência da autoridade compe-
tente, informação relevante para a política exterior do 
Brasil, a que tenha tido acesso em razão de desem-
penho de cargo no Serviço Exterior Brasileiro;

II – aceitar comissão, emprego ou pensão de go-
verno estrangeiro sem licença expressa do Presidente 
da República;

III – renunciar às imunidades de que goze em 
missão no exterior sem expressa autorização da Se-
cretaria de Estado;

IV – valer-se abusivamente de imunidades ou 
privilégios de que goze em país estrangeiro; e

V – utilizar, para fim ilícito, meio de comunica-
ção de qualquer natureza do Ministério das Relações 
Exteriores.

Art. 30. A Corregedoria do Serviço Exterior, em 
caso de dúvida razoável quanto à veracidade ou exa-
tidão de informação ou denúncia sobre qualquer irre-
gularidade no âmbito do Serviço Exterior Brasileiro, 
determinará a realização de sindicância prévia, com 
o objetivo de coligir dados para eventual instauração 
de processo administrativo disciplinar.

Art. 31. O processo administrativo disciplinar será 
instaurado pela Corregedoria do Serviço Exterior, que 
designará, para realizá-lo, comissão constituída por 
três membros efetivos.

§ 1º A Comissão contará entre seus membros 
com, pelo menos, dois servidores de classe igual ou 
superior à do indiciado e, sempre que possível, de 
maior antigüidade do que este.

§ 2º Ao designar a comissão, a Corregedoria 
do Serviço Exterior indicará, dentre seus membros, o 
respectivo presidente, ao qual incumbirá a designação 
do secretário.

Art. 32. Durante o processo administrativo disci-
plinar, a Corregedoria do Serviço Exterior poderá de-
terminar o afastamento do indiciado do exercício do 
cargo ou função, sem prejuízo de seus vencimentos e 
vantagens, ou a sua reassunção a qualquer tempo.

Art. 33. O servidor do Serviço Exterior Brasileiro 
deverá solicitar autorização do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores para casar com pessoa de nacio-
nalidade estrangeira.

§ 1º A critério do Ministro de Estado das Rela-
ções Exteriores, serão apresentados, com o pedido 
de autorização, quaisquer documentos julgados ne-
cessários.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se ao aluno 
de curso do Instituto Rio Branco.

§ 3º Dependerá, igualmente, de autorização do 
Ministro de Estado das Relações Exteriores a inscrição 
de candidato casado com pessoa de nacionalidade 
estrangeira em concurso para ingresso em carreira 
do Serviço Exterior Brasileiro.

§ 4º A transgressão do estabelecido no caput e 
em seus §§ 2º e 3º acarretará, conforme o caso:

I – o cancelamento da inscrição do candidato;
II – a denegação de matricula em curso ministra-

do pelo Instituto Rio Branco;
III – o desligamento do aluno de curso ministrado 

pelo Instituto Rio Branco;
IV – a impossibilidade de nomeação para cargo 

do Serviço Exterior Brasileiro; e
V – a demissão do servidor, mediante processo 

administrativo.
Art. 34. O servidor do Serviço Exterior Brasilei-

ro deverá solicitar autorização do Ministro de Estado 
das Relações Exteriores para casar com pessoa em-
pregada de governo estrangeiro ou que dele receba 
comissão ou pensão.
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§ 1º Poder-se-á exigir que sejam apresentados, 
com o pedido de autorização, quaisquer documentos 
julgados necessários.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se ao aluno 
de curso do Instituto Rio Branco e será considerado, 
nos termos desta Medida Provisória, como requisito 
prévio à nomeação.

§ 3º Dependerá, igualmente, de autorização do 
Ministro de Estado das Relações Exteriores a inscri-
ção de candidato, casado com pessoa nas situações 
previstas no caput, em concurso para ingresso em 
carreira de Serviço Exterior Brasileiro.

§ 4º A transgressão do estabelecido no caput 
e em seus §§ 2º e 3º acarretará, conforme o caso, 
a aplicação do disposto no § 4º do art. 33.

CAPÍTULO IV 
Da Carreira Diplomática

SEÇÃO I 
Do Ingresso

Art. 35. O ingresso na Carreira de Diplomata 
far-se-á mediante concurso público de provas ou de 
provas e títulos, de âmbito nacional, organizado pelo 
Instituto Rio Branco.

Parágrafo único. A aprovação no concurso ha-
bilitará o ingresso no cargo da classe inicial da Car-
reira de Diplomata, de acordo com a ordem de clas-
sificação obtida, bem como a matrícula no Curso de 
Formação do Instituto Rio Branco.

Art. 36. Ao concurso público de provas ou de 
provas e títulos para admissão na Carreira de Di-
plomata, somente poderão concorrer brasileiros 
natos.

Parágrafo único. Para investidura no cargo de 
Terceiro Secretário deverá ser cumprido o requisito 
de apresentação de diploma de conclusão de curso 
de graduação em nível superior, devidamente regis-
trado, emitido por instituição de ensino oficialmente 
reconhecida.

SEÇÃO II 
Das Classes, dos Cargos e das Funções

Art. 37. A Carreira de Diplomata do Serviço 
Exterior Brasileiro de nível superior, estruturada na 
forma desta Medida Provisória, é constituída pelas 
classes de Ministro de Primeira Classe, Ministro de 
Segunda Classe, Conselheiro, Primeiro Secretário, 
Segundo Secretário e Terceiro Secretário, em ordem 
hierárquica funcional decrescente.

§ 1º O número de cargos do Quadro Ordinário 
da Carreira de Diplomata em cada classe é o cons-
tante do Anexo I desta Medida Provisória.

§ 2º O número de cargos nas classes de Pri-
meiro Secretário, Segundo Secretário e Terceiro 
Secretário poderá variar, desde que seu total não 
ultrapasse os limites fixados no Anexo I desta Me-
dida Provisória.

§ 3º O número de Terceiros Secretários pro-
movidos a cada semestre a Segundos Secretários 
e o número de Segundos Secretários promovidos 
a cada semestre a Primeiros Secretários serão es-
tabelecidos em regulamento.

Art. 38. Os Servidores do Serviço Exterior 
Brasileiro em serviço nos postos no exterior e na 
Secretaria de Estado poderão ocupar cargos em 
comissão ou funções de chefia, assessoria e assis-
tência correspondentes às atividades privativas de 
suas respectivas carreiras, de acordo com o disposto 
nesta Medida Provisória e em regulamento.

Art. 39. Mediante aprovação prévia do Senado 
Federal, os Chefes de Missão Diplomática Perma-
nente e de Missão ou Delegação Permanente junto 
a organismo internacional serão nomeados pelo Pre-
sidente da República com o título de Embaixador.

§ 1º Em Estados nos quais o Brasil não tenha 
representação diplomática efetiva, poderá ser cumu-
lativamente acreditado Chefe de Missão Diplomática 
Permanente residente em outro Estado, mantendo-
se, nessa eventualidade, a sede primitiva.

§ 2º Em Estados nos quais o Brasil não tenha 
representação diplomática residente ou cumulati-
va, poderá ser excepcionalmente acreditado como 
Chefe de Missão Diplomática Ministro de Primeira 
Classe ou Ministro de Segunda Classe, nos termos 
do art. 46, lotado na Secretaria de Estado.

§ 3º Excepcionalmente, e a critério da admi-
nistração, o Ministro de Primeira Classe, em exercí-
cio na Secretaria de Estado, poderá ser designado 
como Embaixador Extraordinário para o tratamen-
to de assuntos relevantes para a politica externa 
brasileira.

Art. 40. O Chefe de Missão Diplomática Per-
manente é a mais alta autoridade brasileira no pais 
em cujo governo está acreditado.

Art. 41. Os Chefes de Missão Diplomática Per-
manente serão escolhidos dentre os Ministros de 
Primeira Classe ou, nos termos do art. 46, dentre 
os Ministros de Segunda Classe.

Parágrafo único. Excepcionalmente, poderá 
ser designado para exercer a função de Chefe de 
Missão Diplomática Permanente brasileiro nato, 
não pertencente aos quadros do Ministério das 
Relações Exteriores, maior de trinta e cinco anos, 
de reconhecido mérito e com relevantes serviços 
prestados ao País.
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SEÇÃO III 
Da Lotação e da Movimentação

Art. 42. Os Ministros de Primeira Classe, os 
Ministros de Segunda Classe e os Conselheiros no 
exercício de chefia de posto, não permanecerão por 
período superior a cinco anos consecutivos em cada 
posto, incluíndo-se nessa contagem o tempo de exer-
cício das funções de Representante Permanente e de 
Representante Permanente Alterno em organismos 
internacionais.

§ 1º O período contínuo máximo para exercer o 
cargo de chefia de posto no exterior será definido em 
ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
respeitado o disposto no caput.

§ 2º A permanência dos Ministros de Primei-
ra Classe, dos Ministros de Segunda Classe e dos 
Conselheiros, no exercício do cargo de chefia de 
posto, não será superior a três anos em cada posto 
dos grupos “C” e “D”, podendo ser prorrogada por 
no máximo até doze meses, atendida a conveniên-
cia da administração e mediante expressa anuência 
do interessado.

Art. 43. Ressalvadas as hipóteses do art. 42, 
a permanência no exterior de Ministros de Segunda 
Classe e de Conselheiros comissionados na função 
de Ministro-Conselheiro não será superior a cinco 
anos em cada posto.

§ 1º O período de permanência no exterior do 
Ministro de Segunda Classe poderá estender-se se-
gundo o interesse do Diplomata e atendida a con-
veniência da administração, desde que respeitado o 
disposto no caput.

§ 2º O período de permanência no exterior de 
Diplomata da classe de Conselheiro poderá esten-
der-se segundo o interesse do Diplomata e atendida 
a conveniência da administração, desde que obser-
vado o critério de rodízio entre postos dos grupos 
“A”, “B”, “C” ou “D” a que se referem os incisos I, II e 
III do art. 45.

§ 3º O Conselheiro que tiver sua permanência 
no exterior estendida nos termos do § 2º, após servir 
em posto do grupo “A”, somente poderá ser removi-
do novamente para posto desse mesmo grupo após 
servir em dois postos do grupo “C” ou em um posto 
do grupo “D”.

§ 4º Quando o Conselheiro servir consecutiva-
mente em postos dos grupos “A e B” somente será 
novamente removido para posto do grupo “B’ após 
cumprir missão em um posto do grupo “C”.

Art. 44. Os Primeiros Secretários, Segundos 
Secretários e Terceiros Secretários deverão servir 
efetivamente durante três anos em cada posto e seis 
anos consecutivos no exterior.

§ 1º A permanência no exterior de Diplomata 
das classes de Primeiro Secretário, Segundo Secre-
tário e Terceiro Secretário poderá, no interesse do 
Diplomata e atendida a conveniência do serviço, es-
tender-se a dez anos consecutivos, desde que nesse 
período sirva em postos dos grupos “C” e “D”.

§ 2º A permanência inicial de Diplomata das 
classes de Primeiro Secretário, Segundo Secretá-
rio e Terceiro Secretário nos postos dos grupos “C” 
e “D” não será superior a dois anos, podendo ser 
prorrogada por prazo de até dois anos, sem preju-
ízo dos demais prazos fixados nesta Medida Provi-
sória, atendida a conveniência da administração e 
mediante expressa anuência do Chefe do Posto e 
do interessado.

§ 3º Após três anos de lotação em posto dos 
grupos “A” ou “B”, o Diplomata das classes de Pri-
meiro Secretário, Segundo Secretário e Terceiro 
Secretário poderá permanecer no posto por mais 
um ano, desde que atendida a conveniência da ad-
ministração e mediante expressa anuência do Chefe 
do Posto e do interessado.

§ 4º Após permanência adicional de um ano 
em posto do grupo “A”, o Diplomata somente poderá 
ser removido para posto dos grupos “C” ou “O”, ou 
para a Secretaria de Estado.

§ 5º A primeira remoção para o exterior de 
Diplomata das classes de Segundo Secretário e 
Terceiro Secretário far-se-á para posto no qual es-
tejam lotados pelo menos dois Diplomatas de maior 
hierarquia funcional, excetuados os casos em que 
o Segundo Secretário tenha concluído o Curso de 
Aperfeiçoamento de Diplomatas (CAD).

§ 6º Será de no mínimo, um ano o estágio ini-
cial, na Secretaria de Estado, dos Diplomatas da 
classe de Terceiro Secretário, contado a partir do 
início das atividades profissionais ao término do 
correspondente curso de formação.

Art. 45. Nas remoções entre postos no exterior 
de Diplomatas das classes de Conselheiro, Primeiro 
Secretário, Segundo Secretário e Terceiro Secretá-
rio, deverão ser obedecidos os seguintes critérios, 
observado o disposto no art. 13:

I – os que estiverem servindo em posto do gru-
po “A” somente poderão ser removidos para posto 
dos grupos “B”, “C” ou “D”;

II – os que estiverem servindo em posto do gru-
po “B” somente poderão ser removidos para posto 
dos grupos “A” ou “B” e

III – os que estiverem servindo em posto dos 
grupos “C” ou “D” somente poderão ser removidos 
para posto do grupo “A”.
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§ 1º As remoções que não se ajustem aos critérios 
estabelecidos nos incisos II e III somente poderão ser efe-
tivadas mediante solicitação, por escrito, do interessado, 
atendida a conveniência da administração e manifestada 
a anuência do Chefe do Posto ao qual é candidato.

§ 2º Somente em casos excepcionais, justificados 
pelo interesse do serviço, serão, a critério do Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, efetuadas remoções 
para a Secretaria de Estado antes de cumpridos os pra-
zos e condições estabelecidos nesta Medida Provisória e 
em regulamento.

§ 3º O Diplomata das classes de Conselheiro, Pri-
meiro Secretário, Segundo Secretário ou Terceiro Secre-
tário, removido para a Secretaria de Estado poderá, na 
remoção seguinte, ser designado para missão permanente 
em posto de qualquer grupo, desde que sua estada na 
Secretaria de Estado tenha sido de um ano se regressou 
de posto dos grupos “C” ou “D” dois anos se retornou de 
posto do grupo “B”, e quatro anos se proveniente de pos-
to do grupo “A”.

Seção IV 
Do Comissionamento

Art. 46. A título excepcional, poderá ser comissionado 
como Chefe de Missão Diplomática Permanente Ministro 
de Segunda Classe.

§ 1º Só poderá haver comissionamento como Chefe 
de Missão Diplomática Permanente em postos dos gru-
pos “C” e “D”. 

§ 2º Em caráter excepcional, poderá ser comissio-
nado como Chefe de Missão Diplomática Permanente, 
unicamente em postos do grupo “D”, o Conselheiro que 
preencha os requisitos constantes do inciso II do caput 
do art. 52.

§ 3º o número de Ministros de Segunda Classe e 
de Conselheiros comissionados nos termos deste artigo 
será estabelecido em ato do Ministro de Estado das Re-
lações Exteriores.

§ 4º Quando se verificar claro de lotação na função 
de Ministro-Conselheiro em postos dos grupos “C” e “D”, 
poderá, de acordo com a conveniência da administração, 
ser comissionado, respectivamente, Conselheiro ou Pri-
meiro Secretário.

§ 5º Somente poderá ser comissionado na função 
de Ministro-Conselheiro o Primeiro Secretário aprovado no 
Curso de Atualização em Política Externa (CAP).

§ 6º Em ato do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores e no interesse da administração, poderá ser 
comissionado Conselheiro em postos do grupo “B”.

§ 7º O Diplomata perceberá a retribuição básica no 
exterior, acrescida de gratificação temporária, correspon-
dente à diferença entre a retribuição básica do cargo efe-
tivo e o do cargo no qual tiver sido comissionado, e da 
respectiva indenização de representação.

§ 8º A gratificação temporária a que alude o § 7º 
somente será devida ao Diplomata durante o período 
em que estiver comissionado, sendo vedada a incor-
poração à retribuição no exterior ou à remuneração.

Art. 47. Quando se verificar claro de lotação na 
função de Conselheiro em postos dos grupos “C” e 
“D”, poderá, a título excepcional e de acordo com a 
conveniência da administração, ser comissionado, 
respectivamente, Diplomata das classes de Primeiro 
Secretário ou Segundo Secretário.

Art. 48. Quando se verificar claro de lotação na 
função de Primeiro Secretário em postos dos grupos 
“C” e “D”, poderá, a título excepcional e de acordo com 
a conveniência da administração, ser comissionado 
Diplomata das classes de Segundo Secretário ou de 
Terceiro Secretário.

Art. 49. Na hipótese dos arts. 47 e 48, o Diplomata 
perceberá a retribuição no exterior conforme estabe-
lecem os §§ 7º e 8º do art. 46.

Art. 50. As condições para o comissionamento nas 
funções de Conselheiro e Primeiro Secretário, vedado 
em postos dos grupos “A” e “B”, serão definidas em ato 
do Ministro de Estado das Relações Exteriores.

Seção V 
Da Promoção

Art. 51. As promoções na Carreira de Diplomata 
obedecerão aos seguintes critérios:

I – promoção a Ministro de Primeira Classe, Mi-
nistro de Segunda Classe, Conselheiro e Primeiro Se-
cretário, por merecimento; e

II – promoção a Segundo Secretário, obedecida 
a antigüidade na classe e a ordem de classificação 
no Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata 
(CACD), cumprido o requisito previsto no art. 53.

Art. 52. Poderão ser promovidos somente os 
Diplomatas que satisfaçam os seguintes requisitos 
específicos:

I – no caso de promoção a Ministro de Primei-
ra Classe, contar o Ministro de Segunda Classe, no 
mínimo:

a) vinte anos de efetivo exercício, computados a 
partir da posse em cargo da classe inicial da carreira, 
dos quais pelo menos dez anos de serviços prestados 
no exterior; e

b) três anos de exercício, como titular, de funções 
de chefia equivalentes a nível igual ou superior a DAS 
4 ou em posto no exterior, de acordo com o disposto 
em regulamento.

II – no caso de promoção a Ministro de Segunda 
Classe, haver o Conselheiro concluído o Curso de Al-
tos Estudos (CAE) e contar pelo menos quinze anos 
de efetivo exercício, computados a partir da posse em 
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cargo da classe inicial da carreira, dos quais um míni-
mo de sete anos e seis meses de serviços prestados 
no exterior;

III – no caso de promoção a Conselheiro, haver 
o Primeiro Secretário concluído o Curso de Atualiza-
ção em Política Externa (CAP) e contar pelo menos 
dez anos de efetivo exrcício, computados a partir da 
posse em cargo da classe inicial da carreira, dos quais 
um mínimo de cinco anos de serviços prestados no 
exterior; e

IV – no caso de promoção a Primeiro Secretá-
rio, haver o Segundo Secretário concluído o CAD e 
contar pelo menos dois anos de serviços prestados 
no exterior.

§ 1º A conclusão do CAP, a que se refere o in-
ciso III, se constituirá em requisito para a promoção 
à classe de Conselheiro, decorridos dois anos de sua 
implantação pelo Instituto Rio Branco.

§ 2º Contam-se, para efeito de apuração de tem-
po de serviço prestado no exterior, os períodos que o 
Diplomata cumpriu em:

I – missões permanentes; e
II – missões transitórias ininterruptas de duração 

igual ou superior a um ano.
§ 3º Será computado em dobro, somente para fins 

de promoção, o tempo de serviço no exterior prestado 
em postos do grupo “C” e em triplo, em postos do grupo 
“D”, apurado a partir do momento em que o Diplomata 
completar um ano de efetivo exercício no posto.

§ 4º Nas hipóteses previstas no § 2º, será compu-
tado como tempo de efetivo exercício no posto o prazo 
compreendido entre a data de chegada do Diplomata 
ao posto e a data de partida, excluindo-se desse côm-
puto os períodos de afastamento relativos a: licença 
para trato de interesses particulares; licença por afas-
tamento do cônjuge; licença para trato de doença em 
pessoa da família, por prazo superior a 60 (sessenta) 
dias, desde que a doença não haja sido contraída em 
razão de serviço do servidor; licença extraordinária; 
e investidura em mandato eletivo, cujo exercício lhe 
exija o afastamento.

Art. 53. Poderá ser promovido somente o Diplo-
mata das classes de Ministro de Segunda Classe, Con-
selheiro, Primeiro Secretário, Segundo Secretário ou 
Terceiro Secretário que contar pelo menos três anos de 
interstício de efetivo exercício na respectiva classe.

§ 1º O tempo de serviço prestado em posto do 
grupo “D” será computado em triplo para fins do in-
terstício a que se refere o caput, a partir de um ano 
de efetivo exercício no posto.

§ 2º O tempo de efetivo exercício no posto a que 
se refere o § 1º será computado conforme o disposto 
no § 3º do art. 52.

Seção VI 
Do Quadro Especial do Serviço  

Exterior Brasileiro

Art. 54. Serão transferidos para o Quadro Especial do 
Serviço Exterior Brasileiro, condicionado ao atendimento 
do disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, e observada a existência de vaga, 
em ato do Presidente da República, na forma estabelecida 
por esta Medida Provisória:

I – o Ministro de Primeira Classe, o Ministro de Se-
gunda Classe e o Conselheiro para cargo da mesma na-
tureza, classe e denominação;

II – o Primeiro Secretário para o cargo de Conse-
lheiro; e

III – o Segundo Secretário para o cargo de Primeiro 
Secretário.

Parágrafo único. O Quadro Especial do Serviço Ex-
terior Brasileiro écomposto pelo quantitativo de cargos 
em cada classe, na forma do Anexo II desta Medida Pro-
visória.

Art. 55. Observado o disposto no art. 54, serão trans-
feridos para o Quadro Especial do Serviço Exterior Bra-
sileiro:

I – o Ministro de Primeira Classe, ao completar ses-
senta e cinco anos de idade ou quinze anos de classe;

II – o Ministro de Segunda Classe, ao completar ses-
senta anos de idade ou quinze anos de classe;

III – o Conselheiro, ao completar cinqüenta e oito 
anos de idade ou quinze anos ou classe;

IV – os Primeiros Secretários que, em 15 de junho 
e em 15 de dezembro, contarem maior tempo efetivo de 
exercício na classe, desde que esse tempo seja igual ou 
superior a doze anos; e

V – os Segundos Secretários que, em 15 de junho 
e em 15 de dezembro, contarem maior tempo efetivo de 
classe, desde que esse tempo seja igual ou superior a 
dez anos.

§ 1º A transferência para o Quadro Especial do Ser-
viço Exterior Brasileiro ocorrerá na data em que se verifi-
car a primeira das duas condições previstas em cada um 
dos incisos I, II e III.

§ 2º O Ministro de Segunda Classe que tiver exer-
cido, por no mínimo dois anos, as funções de Chefe de 
Missão Diplomática Permanente terá assegurada, no Qua-
dro Especial do Serviço Exterior Brasileiro, a remuneração 
correspondente ao cargo de Ministro de Primeira Classe 
do mesmo Quadro.

§ 3º Na segunda quinzena de junho e de dezembro, 
observada a existência de vaga, um Ministro de Segunda 
Classe do Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro 
poderá ser promovido para Ministro de Primeira Classe 
do mesmo quadro, em ato do Presidente da República, 
desde que cumpra os requisitos do inciso I do caput 
do art. 52.
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§ 4º Na segunda quinzena de junho e de dezem-
bro, observada a existência de vaga, um Conselheiro 
do Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro po-
derá ser promovido para Ministro de Segunda Classe 
do mesmo Quadro, em ato do Presidente da Repú-
blica, desde que cumpra os requisitos do inciso II do 
caput do art. 52.

§ 5º Na segunda quinzena de junho e de dezem-
bro, observada a existência de vaga, dois Primeiros 
Secretários do Quadro Especial do Serviço Exterior 
Brasileiro poderão ser promovidos para Conselheiro 
do mesmo Quadro, em ato do Presidente da Repúbli-
ca, desde que cumpram os requisitos do inciso III do 
caput do art. 52.

§ 6º O Diplomata em licença extraordinária ou 
em licença por investidura em mandato eletivo, cujo 
exercício exija o seu afastamento, será transferido para 
o Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro, na 
mesma classe que ocupe, ao completar quinze anos 
consecutivos de afastamento.

§ 7º A fim de atender ao disposto neste artigo, 
poderão ser transformados, sem aumento de despe-
sa, em ato do Presidente da República, os cargos da 
Carreira de Diplomata do Quadro Especial.

CAPÍTULO V 
Dos Auxiliares Locais

Art. 56. Auxiliar Local é o brasileiro ou o estran-
geiro admitido para prestar serviços ou desempenhar 
atividades de apoio que exijam familiaridade com as 
condições de vida, os usos e os costumes do país 
onde esteja sediado o posto.

Parágrafo único. Os requisitos da admissão de 
Auxiliar Local serão especificados em regulamento, 
atendidas as seguintes exigências:

I – possuir escolaridade compatível com as tare-
fas que lhe caibam; e

II – ter domínio do idioma local ou estrangeiro de 
uso corrente no país sendo que, no caso de admis-
são de Auxiliar Local estrangeiro, dar-se a preferência 
a quem possuir melhores conhecimentos da língua 
portuguesa.

Art. 57. As relações trabalhistas e previdenciárias 
concernentes aos auxiliares locais serão regidas pela 
legislação vigente no país em que estiver sediada a 
repartição.

§ 1º Serão segurados da previdência social bra-
sileira os auxiliares locais de nacionalidade brasileira 
que, em razão de proibição legal, não possam filiar-se 
ao sistema previdenciário do país de domicílio.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos auxilia-
res civis que prestam serviços aos órgãos de represen-
tação das Forças Armadas brasileiras no exterior.

TÍTULO II 
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 58. Os atuais servidores do Plano de Classi-
ficação de Cargos — PCC, de que trata a Lei nº 5.645, 
de 10 de dezembro de 1970, e do Plano Geral de Car-
gos do Poder Executivo – PGPE, de que trata a Lei nº 

11.357, de 19 de outubro de 2006, do Ministério das 
Relações Exteriores poderão, em caráter excepcional, 
ser designados para missões transitórias e perma-
nentes no exterior, aplicando-se-lhes, no que couber, 
os dispositivos constantes dos arts. 22 e 24 da Lei nº 

8.829, de 1993.
§ 1º A remoção, dos servidores a que se refere o 

caput obedecerá aos critérios fixados nos planos de 
movimentação preparados pelo órgão de pessoal do 
Ministério das Relações Exteriores, observada a ordem 
de preferência –destinada aos Oficiais de Chancelaria 
e Assistentes de Chancelaria para o preenchimento 
das vagas nos postos.

§ 2º Poderão, ser incluídos nos pianos de movi-
mentação referidos no § 1º os servidores que, além 
de possuírem perfil funcional para o desempenho das 
atividades correntes dos postos no exterior, satisfaçam 
aos seguintes requisitos:

I – contarem pelo menos cinco anos de efetivo 
exercício na Secretaria de Estado;

II – terem sido aprovados em curso de treinamen-
to para o serviço no exterior; e

III – contarem pelo menos quatro anos de efetivo 
exercício na Secretaria de Estado entre duas missões 
permanentes no exterior.

Art. 59. As disposições desta medida provisória 
aplicar-se-ão, no que couber, aos servidores do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, não 
pertencentes às carreiras do Serviço Exterior Brasileiro, 
quando se encontrarem em serviço no exterior.

Art. 60. A contagem do tempo de efetivo exercí-
cio no posto, para fins do que dispõe o § 2º do art. 52, 
terá início na data de entrada em vigor desta medida 
provisória, quando se tratar de postos do grupo “C”.

Art. 61. O Diplomata que se encontrar, na data de 
publicação desta medida provisória, lotado em posto 
que venha a ser classificado como integrante do grupo 
“D”, terá a contagem de tempo de efetivo exercício no 
posto, para fins do que dispõem o § 2º do art. 52 e o 
§ 1º do art. 53, iniciada na data de publicação do ato 
do Ministro de Estado das Relações Exteriores que 
estabeleça a categoria do posto.

Art. 62. Nos casos não contemplados nos arts. 60 
e 61, a contagem do tempo de efetivo exercício no pos-
to, para fins do que dispõe o § 2º do art. 52 terá início 
a partir da data de chegada do Diplomata ao posto.
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Art. 63. Será feita aproximação para o número 
inteiro imediatamente superior sempre que a impo-
sição de limite numérico por aplicação de qualquer 
dispositivo desta medida provisória produzir resulta-
do fracionário.

Art. 64. Fica assegurado ao servidor do Serviço Ex-
terior Brasileiro o direito de requerer ou representar.

Art. 65. Durante o período de implementação do 
preenchimento do Quadro Ordinário, conforme o Anexo 
I desta medida provisória, no semestre em que não se 
verificar a proporção de dois concorrentes para cada 
vaga, os candidatos ao Quadro de Acesso e à promo-
ção, nas classes de Conselheiro, Primeiro Secretário, 
Segundo Secretário e Terceiro Secretário poderão, 
excepcionalmente, ser dispensados do cumprimento 
das disposições dos arts. 52 e 53, ressalvados, exclusi-
vamente, os requisitos de conclusão do CAE, do CAD 
e, quando for o caso, do CAP, de que trata o inciso III 
do caput do art. 52.

Art. 66. Os artigos 21, 22 e 24 da Lei nº 8.829, 
de 22 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 21. O instituto da remoção de que 
trata o regime jurídico dos servidores do Ser-
viço Exterior Brasileiro não configura direito 
do servidor e obedecerá aos planos de movi-
mentação preparados pelo órgão de pessoal 
do Ministério das Relações Exteriores para 
os Oficiais de Chancelaria e Assistentes de 
Chancelaria.” (NR)

“Art. 22. ........ .................................... .....
IV – aprovação no Curso de Habilitação 

para o Serviço Exterior (CHSE) para o Oficial 
de Chancelaria e no Curso de Treinamento 
para o Serviço no Exterior (CTSE) para o As-
sistente de Chancelaria.

§ 1º Os requisitos para os referidos cursos 
serão definidos em ato do Ministro de Estado 
das Relações Exteriores.

§ 2º O prazo máximo de dez anos con-
secutivos de permanência no exterior pode-
rá estender-se, atendidos a conveniência do 
serviço e o interesse do servidor, desde que 
o período adicional seja cumprido em postos 
dos grupos “C” ou “D”, conforme normas a se-
rem definidas em ato do Ministro de Estado 
das Relações Exteriores.”(NR)

“Art. 24.  ................................................
I – os que estiverem servindo em posto 

do grupo “A” somente poderão ser removidos 
para posto dos grupos “B”,“C” ou “D”;

II – os que estiverem servindo em posto 
do grupo “B” somente poderão ser removidos 
para posto dos grupos “A” ou “B”; e

III – os que estiverem servindo em posto 
dos grupos “C” ou “D” somente poderão ser 
removidos para posto do grupo “A”.

§ 1º As remoções que não se ajustem 
aos critérios estabelecidos nos incisos II e III 
somente poderão ser efetivadas mediante so-
licitação, por escrito, do interessado, atendida 
a conveniência da administração e manifes-
tada a anuência do Chefe do Posto ao qual 
é candidato.

§ 2º O Oficial de Chancelaria e o Assis-
tente de Chancelaria removidos para a Secre-
taria de Estado nas condições do § 1º, tendo 
servido apenas em posto do grupo “A”, só po-
derão, na remoção seguinte, ser designados 
para missão permanente em posto daquele 
mesmo grupo, após permanência de quatro 
anos na Secretaria de Estado.

§ 3º Somente em casos excepcionais, 
justificados pelo interesse do serviço, serão, 
a critério da administração, efetuadas remo-
ções de Oficial de Chancelaria e de Assistente 
de Chancelaria para a Secretaria de Estado 
antes de cumpridos os prazos a que se refe-
re o art. 22.

§ 4º Os prazos a que se referem os arts. 
15 e 16 poderão ser reduzidos de um terço 
caso o Oficial de Chancelaria ou o Assistente 
de Chancelaria cumpram, na classe, missão 
permanente ou transitória ininterrupta de du-
ração igual ou superior a um ano em posto do 
grupo “D”.” (NR)

Art. 67. O número de cargos da Carreira de As-
sistente de Chancelaria é de 1.200, sendo 360 cargos 
na Classe Especial, 390 cargos na Classe “A” e de 450 
na Classe Inicial.

§ 1º O Assistente de Chancelaria que na data da 
publicação desta lei estiver posicionado na Classe “A,” 
padrão VII e contar com 20 anos ou mais de  efetivo 
exercício no Ministério das Relações Exteriores será 
automaticamente promovido para a Classe Especial, 
observado o limite de 360 cargos, e progredindo um 
padrão para cada dois anos de efetivo exercício con-
tados a partir de sua última progressão.

§ 2º A implementação do disposto neste artigo 
fica condicionada a comprovação da existência de pré-
via dotação orçamentária suficiente para atender às 
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos 
dela decorrentes.
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Art. 68. Ficam vedadas redistribuições de servi-
dores para o Ministério das Relações Exteriores.

Art. 69. Não haverá, nas unidades administrati-
vas do Ministério das Relações Exteriores no exterior, 
o exercício provisório de que trata o § 2º do art. 84 da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 70. Fica estabelecido o prazo de 30 dias, a 
partir da publicação desta lei, para que os servidores de 
que trata o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 11.357, 
de 19 de outubro de 2006 possam se retratar quanto 
à opção pelo não enquadramento no Piano de Geral 

de Cargos do Poder Executivo — PGPE, conforme § 
3º do art. 3º da mencionada lei.

Art. 71. Esta medida provisória entra em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 72. Revogam-se a Lei nº 7.501, de 27 de ju-
nho de 1986, os arts. 40 e 41 da Lei nº 8.028, de 12 
de abril de 1990, os arts. 13, 14 e 15 da Lei nº 8.745, 
de 9 de dezembro de 1993, o art. 23 da Lei nº 8.829, 
de 22 de dezembro de 1993, a Lei nº 9.888, de 8 de 
dezembro de 1999, e a Lei nº 10.872, de 25 de maio 
de 2004.
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O  SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
antecipa seu voto favorável à Medida Provisória nº 
319.

O SR. EDIR OLIVEIRA (PTB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB vota 
“sim”.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT vota 
“sim”.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
vota “sim”.

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Mesa fica muito satisfeita quando o Deputado Ronaldo 
Dimas está em plenário porque S.Exa. examina tudo 
que está sendo votado, e, às vezes, questionando a 
Mesa, quase sempre com todo o direito. 

A Mesa, às vezes, quer se apressar um pouco 
e S.Exa. pede calma. Realmente, S.Exa. sabe o que 
está sendo votado. Portanto, acredito que dá uma boa 
contribuição quando está presente no plenário. 

Sei que esta matéria pode ser votada. Do contrário 
S.Exa. já teria protestado sobre alguma coisa que não 
tivesse de acordo com o Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
ESTÁ APROVADA A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

319, DE 2006, NOS TERMOS DO PROJETO DE LEI 
DE CONVERSÃO OFERECIDO PELO RELATOR.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – As 
Emendas de nºs 5, 10, 11, 14 a 17, 19 e 20 a 22 dei-
xam de ser submetidas a voto, quanto ao mérito, nos 
termos do § 6º do artigo 189 do RICD. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 319-A, DE 2006

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 24, DE 2006

Institui o Regime Jurídico dos Servidores 
do Serviço Exterior Brasileiro, altera a Lei nº 
8.829, de 22 de dezembro de 1993, que cria, 
no Serviço Exterior Brasileiro, as Carreiras 
de Oficial de Chancelaria e de Assistente de 

Chancelaria, altera a Lei nº 8.829, de 22 de 
dezembro de 1993; revoga as Leis nºs 7.501, 
de 27 de junho de 1986, 9.888, de 8 de de-
zembro de 1999, e 10.872, de 25 de maio de 
2004, e dispositivos das Leis nºs 8.028, de 12 
de abril de 1990, 8.745, de 9 de dezembro de 
1993, e 8.829, de 22 de dezembro de 1993; 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I 
Do Serviço Exterior Brasileiro

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º O Serviço Exterior Brasileiro, essencial 
à execução da política exterior do Brasil, constitui-se 
do corpo de servidores, ocupantes de cargos de pro-
vimento efetivo, capacitados profissionalmente como 
agentes do Ministério das Relações Exteriores, no 
Brasil e no exterior, organizados em carreiras defini-
das e hierarquizadas.

Parágrafo único. Aplica-se aos integrantes do 
Serviço Exterior Brasileiro o disposto nesta Lei, na 

Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993, 
e na legislação relativa aos servidores públicos civis 
da União.

Art. 2º O Serviço Exterior Brasileiro é composto 
da Carreira de Diplomata, da Carreira de Oficial de 
Chancelaria e da Carreira de Assistente de Chan-
celaria.

Art. 3º Aos servidores da Carreira de Diplomata 
incumbem atividades de natureza diplomática e con-
sular, em seus aspectos específicos de representa-
ção, negociação, informação e proteção de interesses 
brasileiros no campo internacional.

Art. 4º Aos servidores integrantes da Carreira de 
Oficial de Chancelaria, de nível superior, incumbem 
atividades de formulação, implementação e execução 
dos atos de análise técnica e gestão administrativa 
necessários ao desenvolvimento da política externa 
brasileira.

Art. 5º Aos servidores integrantes da Carreira de 
Assistente de Chancelaria, de nível médio, incumbem 
tarefas de apoio técnico e administrativo.

CAPÍTULO II 
Dos Direitos e Vantagens

Art. 6º A nomeação para cargo das Carreiras do 
Serviço Exterior Brasileiro far-se-á em classe inicial, 
obedecida a ordem de classificação dos habilitados em 
concurso público de provas, ou de provas e títulos.
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Art. 7º Não serão nomeados os candidatos que, 
embora aprovados em concurso público, venham a 
ser considerados, em exame de suficiência física e 
mental, inaptos para o exercício de cargo de Carreira 
do Serviço Exterior Brasileiro.

Art. 8º O servidor nomeado para cargo inicial das 
Carreiras do Serviço Exterior Brasileiro fica sujeito a 
estágio probatório de 3 (três) anos de efetivo exercício, 
com o objetivo de avaliar suas aptidões e capacidade 
para o exercício do cargo.

§ 1º A avaliação especial de desempenho para 
fins de aquisição da estabilidade será realizada por 
comissão instituída para essa finalidade.

§ 2º Os procedimentos de avaliação das aptidões 
e da capacidade para o exercício do cargo serão esta-
belecidos em ato do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, observada a legislação pertinente.

Art. 9º A promoção obedecerá aos critérios es-
tabelecidos nesta Lei e às normas constantes de re-
gulamento, o qual também disporá sobre a forma de 
avaliação de desempenho funcional e de apuração 
de antigüidade. 

Art. 10. Não poderá ser promovido o servidor 
temporariamente afastado do exercício do cargo em 
razão de:

I – licença para o trato de interesses particula-
res;

II – licença por motivo de afastamento do cônju-
ge;

III – licença para trato de doença em pessoa da 
família, por prazo superior a 1 (um) ano, desde que a 
doença não haja sido contraída em razão do serviço 
do servidor;

IV – licença extraordinária; e
V – investidura em mandato eletivo, cujo exercício 

lhe exija o afastamento. 
Art. 11. Os servidores do Serviço Exterior Bra-

sileiro servirão na Secretaria de Estado e em postos 
no exterior.

Parágrafo único. Consideram-se postos no exterior 
as repartições do Ministério das Relações Exteriores 
sediadas em país estrangeiro.

Art. 12. Nas remoções entre a Secretaria de Es-
tado e os postos no exterior e de um para outro posto 
no exterior, procurar-se-á compatibilizar a conveniência 
da administração com o interesse funcional do servidor 
do Serviço Exterior Brasileiro, observadas as disposi-
ções desta Lei e de ato regulamentar do Ministro de 
Estado das Relações Exteriores.

Art. 13. Os postos no exterior serão classificados, 
para fins de movimentação de pessoal, em grupos A, 
B, C e D, segundo o grau de representatividade da 

missão, as condições específicas de vida na sede e a 
conveniência da administração.

§ 1º A classificação dos postos em grupos far-
se-á mediante ato do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores.

§ 2º Para fins de contagem de tempo de posto, 
prevalecerá a classificação estabelecida para o posto 
de destino na data da publicação do ato que remover 
o servidor.

Art. 14. A lotação numérica de cada posto será 
fixada em ato do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores.

Parágrafo único. O servidor do Serviço Exterior 
Brasileiro somente poderá ser removido para posto 
no qual se verifique claro de lotação em sua classe 
ou grupo de classes, ressalvadas as disposições dos 
arts. 46 e 47 desta Lei.

Art. 15. Ao servidor estudante, removido ex offi-
cio de posto no exterior para o Brasil, fica assegurado 
matrícula em estabelecimento de ensino oficial, inde-
pendentemente de vaga.

Parágrafo único. O disposto neste artigo esten-
de-se ao cônjuge e filhos de qualquer condição, aos 
enteados e aos adotivos que vivam na companhia do 
servidor, àqueles que, em ato regular da autoridade 
competente, estejam sob a sua guarda e aos que te-
nham sido postos sob sua tutela.

Art. 16. Além das garantias decorrentes do exer-
cício de seus cargos e funções, ficam asseguradas aos 
servidores do Serviço Exterior Brasileiro as seguintes 
prerrogativas:

I – uso dos títulos decorrentes do exercício do 
cargo ou função;

II – concessão de passaporte diplomático ou de 
serviço, na forma da legislação pertinente; e

III – citação em processo civil ou penal, quando 
em serviço no exterior, por intermédio do Ministério 
das Relações Exteriores.

Parágrafo único. Estendem-se aos inativos das 
Carreiras do Serviço Exterior Brasileiro as prerrogativas 
estabelecidas nos incisos I e II do caput deste artigo.

Art. 17. Não poderá gozar férias o servidor re-
movido para posto no exterior ou para a Secretaria de 
Estado, antes de um período mínimo de 6 (seis) meses 
de sua chegada ao posto ou à Secretaria de Estado, 
desde que sua remoção não tenha sido ex officio.

Art. 18. O disposto no art. 17 desta Lei não po-
derá acarretar a perda de férias eventualmente acu-
muladas.

Art. 19. Os Ministros de Primeira Classe e de 
Segunda Classe, depois de 4 (quatro) anos consecu-
tivos de exercício no exterior, terão direito a 2 (dois) 
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meses de férias extraordinárias, que deverão ser go-
zadas no Brasil.

Parágrafo único. A época de gozo dependerá da 
conveniência do serviço e de programação estabele-
cida pela Secretaria de Estado para o cumprimento de 
estágio de atualização dos Ministros de Primeira Classe 
e de Segunda Classe em férias extraordinárias.

Art. 20. Sem prejuízo da retribuição e dos de-
mais direitos e vantagens, poderá o servidor do Ser-
viço Exterior Brasileiro ausentar-se do posto em razão 
das condições peculiares de vida da sede no exterior, 
atendidos os prazos e requisitos estabelecidos em ato 
do Ministro de Estado das Relações Exteriores.

Art. 21. O servidor do Serviço Exterior Brasilei-
ro casado terá direito a licença, sem remuneração ou 
retribuição, quando o seu cônjuge, que não ocupar 
cargo das Carreiras do Serviço Exterior Brasileiro, for 
mandado servir, ex officio, em outro ponto do território 
nacional ou no exterior.

Art. 22. O servidor do Serviço Exterior Brasileiro 
casado cujo cônjuge, também integrante do Serviço 
Exterior Brasileiro, for removido para o exterior ou nele 
encontrar-se em missão permanente poderá entrar em 
licença extraordinária, sem remuneração ou retribuição, 
se assim o desejar ou desde que não satisfaça os re-
quisitos estipulados em regulamento, para ser removi-
do para o mesmo posto de seu cônjuge ou para outro 
posto na mesma sede em que este se encontre.

Parágrafo único. Não poderá permanecer em li-
cença extraordinária o servidor cujo cônjuge, também 
integrante do Serviço Exterior Brasileiro, removido 
do exterior, venha a apresentar-se na Secretaria de 
Estado.

Art. 23. Contar-se-á como de efetivo exercício na 
Carreira, ressalvado o disposto nos incisos I, II e III do 
caput do art. 52 desta Lei, o tempo em que o Diplomata 
houver permanecido como aluno no Curso de Prepa-
ração à Carreira de Diplomata. 

Art. 24. Os proventos do servidor do Serviço Ex-
terior Brasileiro que se aposente em serviço no exterior 
serão calculados com base na remuneração a que faria 
jus se estivesse em exercício no Brasil.

CAPÍTULO III 
Do Regime Disciplinar

Art. 25. Ao servidor do Serviço Exterior Brasilei-
ro, submetido aos princípios de hierarquia e disciplina, 
incumbe observar o conjunto de deveres, atribuições e 
responsabilidades previstas nesta Lei e em disposições 
regulamentares, tanto no exercício de suas funções, 
quanto em sua conduta pessoal na vida privada.

Art. 26. As questões relativas à conduta dos efeti-
vos do corpo permanente do Serviço Exterior Brasileiro 

– Diplomatas, Oficiais de Chancelaria, Assistentes de 
Chancelaria – e dos demais servidores do Quadro de 
Pessoal do Ministério das Relações Exteriores serão, 
sem prejuízo das disposições do Regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos Civis da União, tratadas pela 
Corregedoria do Serviço Exterior.

Art. 27. Além dos deveres previstos no Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, 
constituem deveres específicos do servidor do Serviço 
Exterior Brasileiro:

I – atender pronta e solicitamente ao público em 
geral, em especial quando no desempenho de funções 
de natureza consular e de assistência a brasileiros no 
exterior;

II – respeitar as leis, os usos e os costumes dos 
países onde servir, observadas as práticas interna-
cionais;

III – manter comportamento correto e decoroso 
na vida pública e privada;

IV – dar conhecimento à autoridade superior de 
qualquer fato relativo à sua vida pessoal, que possa 
afetar interesse de serviço ou da repartição em que 
estiver servindo; e

V – solicitar, previamente, anuência da autoridade 
competente, na forma regulamentar, para manifestar-se 
publicamente sobre matéria relacionada com a formu-
lação e execução da política exterior do Brasil.

Art. 28. São deveres do servidor do Serviço Ex-
terior Brasileiro no exercício de função de chefia, no 
Brasil e no exterior:

I – defender os interesses legítimos de seus su-
bordinados, orientá-los no desempenho de suas ta-
refas, estimular-lhes espírito de iniciativa, disciplina e 
respeito ao patrimônio público;

II – exigir de seus subordinados ordem, atendi-
mento pronto e cortês ao público em geral e exação 
no cumprimento de seus deveres, bem como, dentro 
de sua competência, responsabilizar e punir os que 
o mereçam, comunicando as infrações à autoridade 
competente; e

III – dar conta à autoridade competente do pro-
cedimento público dos subordinados, quando incom-
patível com a disciplina e a dignidade de seus cargos 
ou funções.

Art. 29. Além das proibições capituladas no Re-
gime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis 
da União, ao servidor do Serviço Exterior Brasileiro 
é proibido:

I – divulgar, sem anuência da autoridade compe-
tente, informação relevante para a política exterior do 
Brasil, a que tenha tido acesso em razão de desem-
penho de cargo no Serviço Exterior Brasileiro;
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II – aceitar comissão, emprego ou pensão de go-
verno estrangeiro sem licença expressa do Presidente 
da República;

III – renunciar às imunidades de que goze em 
serviço no exterior sem expressa autorização da Se-
cretaria de Estado;

IV – valer-se abusivamente de imunidades ou 
privilégios de que goze em país estrangeiro; e 

V – utilizar, para fim ilícito, meio de comunica-
ção de qualquer natureza do Ministério das Relações 
Exteriores.

Art. 30. A Corregedoria do Serviço Exterior, em 
caso de dúvida razoável quanto à veracidade ou exa-
tidão de informação ou denúncia sobre qualquer irre-
gularidade no âmbito do Serviço Exterior Brasileiro, 
determinará a realização de sindicância prévia, com 
o objetivo de coligir dados para eventual instauração 
de processo administrativo disciplinar.

Art. 31. O processo administrativo disciplinar será 
instaurado pela Corregedoria do Serviço Exterior, que 
designará, para realizá-lo, Comissão constituída por 3 
(três) membros efetivos.

§ 1º A Comissão contará entre seus membros 
com, pelo menos, 2 (dois) servidores de classe igual 
ou superior à do indiciado e, sempre que possível, de 
maior antigüidade do que este.

§ 2º Ao designar a Comissão, a Corregedoria 
do Serviço Exterior indicará, dentre seus membros, o 
respectivo presidente, ao qual incumbirá a designação 
do secretário.

Art. 32. Durante o processo administrativo disci-
plinar, a Corregedoria do Serviço Exterior poderá de-
terminar o afastamento do indiciado do exercício do 
cargo ou função, sem prejuízo de seus vencimentos e 
vantagens, ou a sua reassunção a qualquer tempo.

Art. 33. O servidor do Serviço Exterior Brasileiro 
deverá solicitar autorização do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores para casar com pessoa de nacio-
nalidade estrangeira.

§ 1º A critério do Ministro de Estado das Rela-
ções Exteriores, serão apresentados, com o pedido 
de autorização, quaisquer documentos julgados ne-
cessários.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se ao aluno 
de curso do Instituto Rio Branco.

§ 3º Dependerá, igualmente, de autorização do 
Ministro de Estado das Relações Exteriores a inscrição 
de candidato casado com pessoa de nacionalidade 
estrangeira em concurso para ingresso em Carreira 
do Serviço Exterior Brasileiro.

§ 4º A transgressão do estabelecido no caput 
deste artigo e em seus §§ 2º e 3º acarretará, confor-
me o caso:

I – o cancelamento da inscrição do candidato; 
II – a denegação de matrícula em curso minis-

trado pelo Instituto Rio Branco;
III – o desligamento do aluno de curso minis-

trado pelo Instituto Rio Branco;
IV – a impossibilidade de nomeação para cargo 

do Serviço Exterior Brasileiro; e
V – a demissão do servidor, mediante proces-

so administrativo.
Art. 34. O servidor do Serviço Exterior Brasileiro 

deverá solicitar autorização do Ministro de Estado 
das Relações Exteriores para casar com pessoa em-
pregada de governo estrangeiro ou que dele receba 
comissão ou pensão.

§ 1º Poder-se-á exigir que sejam apresentados, 
com o pedido de autorização, quaisquer documentos 
julgados necessários.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se ao aluno 
de curso do Instituto Rio Branco e será considera-
do, nos termos desta Lei, como requisito prévio à 
nomeação.

§ 3º Dependerá, igualmente, de autorização 
do Ministro de Estado das Relações Exteriores a 
inscrição de candidato, casado com pessoa nas 
situações previstas no caput deste artigo, em con-
curso para ingresso em Carreira de Serviço Exterior 
Brasileiro.

§ 4º A transgressão do estabelecido no caput 
deste artigo e em seus §§ 2º e 3º acarretará, con-
forme o caso, a aplicação do disposto no § 4º do 
art. 33 desta Lei.

CAPÍTULO IV 
Da Carreira Diplomática

Seção I 
Do Ingresso

Art. 35. O ingresso na Carreira de Diplomata 
far-se-á mediante concurso público de provas ou de 
provas e títulos, de âmbito nacional, organizado pelo 
Instituto Rio Branco. 

Parágrafo único. A aprovação no concurso ha-
bilitará o ingresso no cargo da classe inicial da Car-
reira de Diplomata, de acordo com a ordem de clas-
sificação obtida, bem como a matrícula no Curso de 
Formação do Instituto Rio Branco.

Art. 36. Ao concurso público de provas ou de 
provas e títulos para admissão na Carreira de Diplo-
mata somente poderão concorrer brasileiros natos.

Parágrafo único. Para investidura no cargo de 
Terceiro-Secretário, deverá ser cumprido o requisito 
de apresentação de diploma de conclusão de curso 
de graduação em nível superior, devidamente regis-
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trado, emitido por instituição de ensino oficialmente 
reconhecida.

Seção II 
Das Classes, dos Cargos e das Funções

Art. 37. A Carreira de Diplomata do Serviço Exte-
rior Brasileiro, de nível superior, estruturada na forma 
desta Lei, é constituída pelas classes de Ministro de 
Primeira Classe, Ministro de Segunda Classe, Con-
selheiro, Primeiro-Secretário, Segundo-Secretário e 
Terceiro-Secretário, em ordem hierárquica funcional 
decrescente.

§ 1º O número de cargos do Quadro Ordinário da 
Carreira de Diplomata em cada classe é o constante 
do Anexo I desta Lei.

§ 2º O número de cargos nas classes de Primeiro-
Secretário, Segundo-Secretário e Terceiro-Secretário 
poderá variar, desde que seu total não ultrapasse os 
limites fixados no Anexo I desta Lei.

§ 3º O número de Terceiros-Secretários promo-
vidos a cada semestre a Segundos-Secretários e o 
número de Segundos-Secretários promovidos a cada 
semestre a Primeiros-Secretários serão estabelecidos 
em regulamento.

Art. 38. Os Servidores do Serviço Exterior Brasi-
leiro em serviço nos postos no exterior e na Secretaria 
de Estado poderão ocupar cargos em comissão ou 
funções de chefia, assessoria e assistência corres-
pondentes às atividades privativas de suas respecti-
vas Carreiras, de acordo com o disposto nesta Lei e 
em regulamento.

Art. 39. Mediante aprovação prévia do Senado 
Federal, os Chefes de Missão Diplomática Permanente 
e de Missão ou Delegação Permanente junto a orga-
nismo internacional serão nomeados pelo Presidente 
da República com o título de Embaixador.

§ 1º Em Estados nos quais o Brasil não tenha 
representação diplomática efetiva, poderá ser cumu-
lativamente acreditado Chefe de Missão Diplomática 
Permanente residente em outro Estado, mantendo-se, 
nessa eventualidade, a sede primitiva.

§ 2º Em Estados nos quais o Brasil não tenha 
representação diplomática residente ou cumulativa, 
poderá ser excepcionalmente acreditado como Chefe 
de Missão Diplomática Ministro de Primeira Classe 
ou Ministro de Segunda Classe, nos termos do art. 46 
desta Lei, lotado na Secretaria de Estado.

§ 3º Excepcionalmente e a critério da adminis-
tração, o Ministro de Primeira Classe, em exercício na 
Secretaria de Estado, poderá ser designado como Em-
baixador Extraordinário para o tratamento de assuntos 
relevantes para a política externa brasileira.

Art. 40. O Chefe de Missão Diplomática Perma-
nente é a mais alta autoridade brasileira no país em 
cujo governo está acreditado.

Art. 41. Os Chefes de Missão Diplomática Perma-
nente serão escolhidos dentre os Ministros de Primeira 
Classe ou, nos termos do art. 46 desta Lei, dentre os 
Ministros de Segunda Classe.

Parágrafo único. Excepcionalmente, poderá ser 
designado para exercer a função de Chefe de Missão 
Diplomática Permanente brasileiro nato, não pertencen-
te aos quadros do Ministério das Relações Exteriores, 
maior de 35 (trinta e cinco) anos, de reconhecido mérito 
e com relevantes serviços prestados ao País.

Seção III 
Da Lotação e da Movimentação

Art. 42. Os Ministros de Primeira Classe, os Ministros 
de Segunda Classe e os Conselheiros no exercício de 
chefia de posto não permanecerão por período superior 
a 5 (cinco) anos consecutivos em cada posto, incluindo-
se nessa contagem o tempo de exercício das funções de 
Representante Permanente e de Representante Perma-
nente Alterno em organismos internacionais.

§ 1º O período contínuo máximo para exercer o car-
go de chefia de posto no exterior será definido em ato do 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, respeitado 
o disposto no caput deste artigo.

§ 2º A permanência dos Ministros de Primeira Clas-
se, dos Ministros de Segunda Classe e dos Conselhei-
ros, no exercício do cargo de chefia de posto não será 
superior a 3 (três) anos em cada posto dos grupos C e 
D, podendo ser prorrogada por no máximo até 12 (doze) 
meses, atendida a conveniência da administração e me-
diante expressa anuência do interessado.

Art. 43. Ressalvadas as hipóteses do art. 42 desta 
Lei, a permanência no exterior de Ministros de Segunda 
Classe e de Conselheiros comissionados na função de 
Ministro-Conselheiro não será superior a 5 (cinco) anos 
em cada posto.

§ 1º O período de permanência no exterior do Mi-
nistro de Segunda Classe poderá estender-se segundo 
o interesse do Diplomata e atendida a conveniência da 
administração, desde que respeitado o disposto no ca-
put deste artigo.

§ 2º O período de permanência no exterior de Diplo-
mata da classe de Conselheiro poderá estender-se segun-
do o interesse do Diplomata e atendida a conveniência da 
administração, desde que observado o critério de rodízio 
entre postos dos grupos A, B, C ou D a que se referem 
os incisos I, II e III do caput do art. 45 desta Lei.

§ 3º O Conselheiro que tiver sua permanência no 
exterior estendida nos termos do § 2º deste artigo, após 
servir em posto do grupo A, somente poderá ser remo-
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vido novamente para posto desse mesmo grupo após 
servir em 2 (dois) postos do grupo C ou em 1 (um) 
posto do grupo D.

§ 4º Quando o Conselheiro servir consecutiva-
mente em postos dos grupos A e B, somente será no-
vamente removido para posto do grupo B após cumprir 
missão em um posto do grupo C.

Art. 44. Os Primeiros-Secretários, Segundos-Se-
cretários e Terceiros-Secretários deverão servir efetiva-
mente durante 3 (três) anos em cada posto e 6 (seis) 
anos consecutivos no exterior.

§ 1º A permanência no exterior de Diplomata das 
classes de Primeiro-Secretário, Segundo-Secretário e 
Terceiro-Secretário poderá, no interesse do Diplomata 
e atendida a conveniência do serviço, estender-se a 
10 (dez) anos consecutivos, desde que nesse período 
sirva em postos dos grupos C e D.

§ 2º A permanência inicial de Diplomata das clas-
ses de Primeiro-Secretário, Segundo-Secretário e Ter-
ceiro-Secretário nos postos dos grupos C e D não será 
superior a 2 (dois) anos, podendo ser prorrogada por 
prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo dos demais 
prazos fixados nesta Lei, atendida a conveniência da 
administração e mediante expressa anuência do chefe 
do posto e do interessado.

§ 3º Após 3 (três) anos de lotação em posto dos 
grupos A ou B, o Diplomata das classes de Primeiro-
Secretário, Segundo-Secretário e Terceiro-Secretário 
poderá permanecer no posto por mais 1 (um) ano, 
desde que atendida a conveniência da administração 
e mediante expressa anuência do chefe do posto e 
do interessado.

§ 4º Após permanência adicional de 1 (um) ano 
em posto do grupo A, o Diplomata somente poderá 
ser removido para posto dos grupos C ou D ou para a 
Secretaria de Estado.

§ 5º A primeira remoção para o exterior de Diplo-
mata das classes de Segundo-Secretário e Terceiro-
Secretário far-se-á para posto no qual estejam lotados 
pelo menos 2 (dois) Diplomatas de maior hierarquia 
funcional, excetuados os casos em que o Segundo-Se-
cretário tenha concluído o Curso de Aperfeiçoamento 
de Diplomatas – CAD.

§ 6º Será de, no mínimo, 1 (um) ano o estágio ini-
cial, na Secretaria de Estado, dos Diplomatas da classe 
de Terceiro-Secretário, contado a partir do início das 
atividades profissionais ao término do correspondente 
curso de formação.

Art. 45. Nas remoções entre postos no exterior 
de Diplomatas das classes de Conselheiro, Primeiro-
Secretário, Segundo-Secretário e Terceiro-Secretário, 
deverão ser obedecidos os seguintes critérios, obser-
vado o disposto no art. 13 desta Lei:

I – os que estiverem servindo em posto do gru-
po A somente poderão ser removidos para posto dos 
grupos B, C ou D;

II – os que estiverem servindo em posto do 
grupo B somente poderão ser removidos para posto 
dos grupos A ou B; e 

III – os que estiverem servindo em posto dos 
grupos C ou D somente poderão ser removidos 
para posto do grupo A.

§ 1º As remoções que não se ajustem aos 
critérios estabelecidos nos incisos II e III do ca-
put deste artigo somente poderão ser efetivadas 
mediante solicitação, por escrito, do interessado, 
atendida a conveniência da administração e ma-
nifestada a anuência do chefe do posto ao qual é 
candidato.

§ 2º Somente em casos excepcionais, justifi-
cados pelo interesse do serviço, serão, a critério do 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, efetu-
adas remoções para a Secretaria de Estado antes 
de cumpridos os prazos e condições estabelecidos 
nesta Lei e em regulamento.

§ 3º O Diplomata das classes de Conselheiro, 
Primeiro-Secretário, Segundo-Secretário ou Tercei-
ro-Secretário, removido para a Secretaria de Estado 
poderá, na remoção seguinte, ser designado para 
missão permanente em posto de qualquer grupo, 
desde que sua estada na Secretaria de Estado te-
nha sido de 1 (um) ano se regressou de posto dos 
grupos C ou D, 2 (dois) anos se retornou de pos-
to do grupo B e 4 (quatro) anos se proveniente de 
posto do grupo A.

Seção IV 
Do Comissionamento

Art. 46. A título excepcional, poderá ser co-
missionado como Chefe de Missão Diplomática 
Permanente Ministro de Segunda Classe.

§ 1º Só poderá haver comissionamento como 
Chefe de Missão Diplomática Permanente em pos-
tos dos grupos C e D.

§ 2º Em caráter excepcional, poderá ser co-
missionado como Chefe de Missão Diplomática 
Permanente, unicamente em postos do grupo D, o 
Conselheiro que preencha os requisitos constantes 
do inciso II do caput do art. 52 desta Lei.

§ 3º O número de Ministros de Segunda Clas-
se e de Conselheiros comissionados nos termos 
deste artigo será estabelecido em ato do Ministro 
de Estado das Relações Exteriores. 

§ 4º Quando se verificar claro de lotação na 
função de Ministro-Conselheiro em postos dos gru-
pos C e D, poderá, de acordo com a conveniência da 
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administração, ser comissionado, respectivamente, 
Conselheiro ou Primeiro-Secretário. 

§ 5º Somente poderá ser comissionado na função 
de Ministro-Conselheiro o Primeiro-Secretário aprovado 
no Curso de Atualização em Política Externa – CAP. 

§ 6º Em ato do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores e no interesse da administração, poderá ser 
comissionado Conselheiro em postos do grupo B.

§ 7º O Diplomata perceberá a retribuição básica 
no exterior, acrescida de gratificação temporária, cor-
respondente à diferença entre a retribuição básica do 
cargo efetivo e a do cargo no qual tiver sido comissio-
nado, e da respectiva indenização de representação.

§ 8º A gratificação temporária a que alude o § 
7º deste artigo somente será devida ao Diplomata du-
rante o período em que estiver comissionado, sendo 
vedada a incorporação à retribuição no exterior ou à 
remuneração.

Art. 47. Quando se verificar claro de lotação na 
função de Conselheiro em postos dos grupos C e D, 
poderá, a título excepcional e de acordo com a conve-
niência da administração, ser comissionado, respectiva-
mente, Diplomata das classes de Primeiro-Secretário 
ou Segundo-Secretário.

Art. 48. Quando se verificar claro de lotação na 
função de Primeiro-Secretário em postos dos grupos 
C e D, poderá, a título excepcional e de acordo com 
a conveniência da administração, ser comissionado 
Diplomata das classes de Segundo-Secretário ou de 
Terceiro-Secretário.

Art. 49. Na hipótese dos arts. 47 e 48 desta Lei, o 
Diplomata perceberá a retribuição no exterior conforme 
estabelecem os §§ 7º e 8º do art. 46 desta Lei.

Art. 50. As condições para o comissionamento nas 
funções de Conselheiro e Primeiro-Secretário, vedado 
em postos dos grupos A e B, serão definidas em ato 
do Ministro de Estado das Relações Exteriores.

Seção V 
Da Promoção

Art. 51. As promoções na Carreira de Diplomata 
obedecerão aos seguintes critérios:

I – promoção a Ministro de Primeira Classe, Mi-
nistro de Segunda Classe, Conselheiro e Primeiro-Se-
cretário, por merecimento; e

II – promoção a Segundo-Secretário, obedecida 
a antigüidade na classe e a ordem de classificação 
no Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata 
– CACD, cumprido o requisito previsto no art. 53 des-
ta Lei.

Art. 52. Poderão ser promovidos somente os 
Diplomatas que satisfaçam os seguintes requisitos 
específicos:

I – no caso de promoção a Ministro de Primei-
ra Classe, contar o Ministro de Segunda Classe, no 
mínimo:

a) 20 (vinte) anos de efetivo exercício, com-
putados a partir da posse em cargo da classe 
inicial da carreira, dos quais pelo menos 10 (dez) 
anos de serviços prestados no exterior; e

b) 3 (três) anos de exercício, como titular, 
de funções de chefia equivalentes a nível igual 
ou superior a DAS-4 ou em posto no exterior, de 
acordo com o disposto em regulamento;

II – no caso de promoção a Ministro de Segunda 
Classe, haver o Conselheiro concluído o Curso de Altos 
Estudos – CAE e contar pelo menos 15 (quinze) anos 
de efetivo exercício, computados a partir da posse em 
cargo da classe inicial da carreira, dos quais um mínimo 
de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de serviços prestados 
no exterior;

III – no caso de promoção a Conselheiro, haver 
o Primeiro-Secretário concluído o Curso de Atualiza-
ção em Política Externa – CAP e contar pelo menos 10 
(dez) anos de efetivo exercício, computados a partir da 
posse em cargo da classe inicial da carreira, dos quais 
um mínimo de 5 (cinco) anos de serviços prestados no 
exterior; e

IV – no caso de promoção a Primeiro-Secretário, 
haver o Segundo-Secretário concluído o CAD e contar 
pelo menos 2 (dois) anos de serviços prestados no ex-
terior.

§ 1º A conclusão do CAP, a que se refere o inciso 
III do caput deste artigo, se constituirá em requisito para 
a promoção à classe de Conselheiro, decorridos 2 (dois) 
anos de sua implantação pelo Instituto Rio Branco. 

§ 2º Contam-se, para efeito de apuração de tem-
po de serviço prestado no exterior, os períodos que o 
Diplomata cumpriu em:

I – missões permanentes; e
II – missões transitórias ininterruptas de duração 

igual ou superior a 1 (um) ano.
§ 3º Será computado em dobro, somente para fins 

de promoção, o tempo de serviço no exterior prestado 
em postos do grupo C e em triplo em postos do grupo D, 
apurado a partir do momento em que o Diplomata com-
pletar 1 (um) ano de efetivo exercício no posto.

§ 4º Nas hipóteses previstas no § 2º deste artigo, 
será computado como tempo de efetivo exercício no 
posto o prazo compreendido entre a data de chegada 
do Diplomata ao posto e a data de partida, excluindo-se 
desse cômputo os períodos de afastamento relativos a: 
licença para trato de interesses particulares; licença por 
afastamento do cônjuge; licença para trato de doença 
em pessoa da família, por prazo superior a 60 (sessenta) 
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dias, desde que a doença não haja sido contraída em 
razão de serviço do servidor; licença extraordinária; e 
investidura em mandato eletivo, cujo exercício lhe exi-
ja o afastamento.

Art. 53. Poderá ser promovido somente o Diplo-
mata das classes de Ministro de Segunda Classe, 
Conselheiro, Primeiro-Secretário, Segundo-Secre-
tário ou Terceiro-Secretário que contar pelo menos 
3 (três) anos de interstício de efetivo exercício na 
respectiva classe.

§ 1º O tempo de serviço prestado em posto do 
grupo D será computado em triplo para fins do inters-
tício a que se refere o caput deste artigo, a partir de 
1 (um) ano de efetivo exercício no posto.

§ 2º O tempo de efetivo exercício no posto a que 
se refere o § 1º deste artigo será computado confor-
me o disposto no § 3º do art. 52 desta Lei.

Seção VI 
Do Quadro Especial do Serviço Exterior Brasi-

leiro

Art. 54. Serão transferidos para o Quadro Es-
pecial do Serviço Exterior Brasileiro, condicionado 
ao atendimento do disposto nos arts. 16 e 17 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e ob-
servada a existência de vaga, em ato do Presidente 
da República, na forma estabelecida por esta Lei:

I – o Ministro de Primeira Classe, o Ministro de 
Segunda Classe e o Conselheiro para cargo da mes-
ma natureza, classe e denominação;

II – o Primeiro-Secretário para o cargo de Con-
selheiro; e

III – o Segundo-Secretário para o cargo de Pri-
meiro-Secretário.

Parágrafo único. O Quadro Especial do Serviço 
Exterior Brasileiro é composto pelo quantitativo de 
cargos em cada classe, na forma do Anexo II desta 
Lei.

Art. 55. Observado o disposto no art. 54 desta 
Lei, serão transferidos para o Quadro Especial do 
Serviço Exterior Brasileiro:

I – o Ministro de Primeira Classe, ao completar 
65 (sessenta e cinco) anos de idade ou 15 (quinze) 
anos de classe; 

II – o Ministro de Segunda Classe, ao comple-
tar 60 (sessenta) anos de idade ou 15 (quinze) anos 
de classe; 

III – o Conselheiro, ao completar 58 (cinqüenta e 
oito) anos de idade ou 15 (quinze) anos de classe;

IV – os Primeiros-Secretários que, em 15 de 
junho e em 15 de dezembro, contarem maior tempo 
efetivo de exercício na classe, desde que esse tempo 
seja igual ou superior a 12 (doze) anos; e

V – os Segundos-Secretários que, em 15 de 
junho e em 15 de dezembro, contarem maior tempo 
efetivo de classe, desde que esse tempo seja igual 
ou superior a 10 (dez) anos.

§ 1º A transferência para o Quadro Especial do 
Serviço Exterior Brasileiro ocorrerá na data em que se 
verificar a primeira das 2 (duas) condições previstas em 
cada um dos incisos I, II e III do caput deste artigo.

§ 2º O Ministro de Segunda Classe que tiver exer-
cido, por no mínimo 2 (dois) anos, as funções de Chefe 
de Missão Diplomática Permanente terá assegurada, 
no Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro, a 
remuneração correspondente ao cargo de Ministro de 
Primeira Classe do mesmo Quadro.

§ 3º Na segunda quinzena de junho e de dezem-
bro, observada a existência de vaga, 1 (um) Ministro 
de Segunda Classe do Quadro Especial do Serviço 
Exterior Brasileiro poderá ser promovido para Ministro 
de Primeira Classe do mesmo Quadro, em ato do Pre-
sidente da República, desde que cumpra os requisitos 
do inciso I do caput do art. 52 desta Lei.

§ 4º Na segunda quinzena de junho e de dezem-
bro, observada a existência de vaga, 1 (um) Conse-
lheiro do Quadro Especial do Serviço Exterior Brasi-
leiro poderá ser promovido para Ministro de Segunda 
Classe do mesmo Quadro, em ato do Presidente da 
República, desde que cumpra os requisitos do inciso 
II do caput do art. 52 desta Lei.

§ 5º Na segunda quinzena de junho e de dezem-
bro, observada a existência de vaga, 2 (dois) Primei-
ros-Secretários do Quadro Especial do Serviço Exterior 
Brasileiro poderão ser promovidos para Conselheiro 
do mesmo Quadro, em ato do Presidente da Repúbli-
ca, desde que cumpram os requisitos do inciso III do 
caput do art. 52 desta Lei.

§ 6º O Diplomata em licença extraordinária ou 
em licença por investidura em mandato eletivo, cujo 
exercício exija o seu afastamento, será transferido para 
o Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro, na 
mesma classe que ocupe, ao completar 15 (quinze) 
anos consecutivos de afastamento.

§ 7º A fim de atender ao disposto neste artigo, 
poderão ser transformados, sem aumento de despe-
sa, em ato do Presidente da República, os cargos da 
Carreira de Diplomata do Quadro Especial.

CAPÍTULO V 
Dos Auxiliares Locais

Art. 56. Auxiliar Local é o brasileiro ou o estran-
geiro admitido para prestar serviços ou desempenhar 
atividades de apoio que exijam familiaridade com as 
condições de vida, os usos e os costumes do país 
onde esteja sediado o posto.
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Parágrafo único. Os requisitos da admissão de 
Auxiliar Local serão especificados em regulamento, 
atendidas as seguintes exigências:

I – possuir escolaridade compatível com as tarefas 
que lhe caibam; e 

II – ter domínio do idioma local ou estrangeiro de uso 
corrente no país, sendo que, no caso de admissão de Auxi-
liar Local estrangeiro, dar-se-á preferência a quem possuir 
melhores conhecimentos da língua portuguesa.

Art. 57. As relações trabalhistas e previdenciárias 
concernentes aos Auxiliares Locais serão regidas pela 
legislação vigente no país em que estiver sediada a re-
partição. 

§ 1º Serão segurados da previdência social brasileira 
os Auxiliares Locais de nacionalidade brasileira que, em 
razão de proibição legal, não possam filiar-se ao sistema 
previdenciário do país de domicílio.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos Auxiliares 
civis que prestam serviços aos órgãos de representação 
das Forças Armadas brasileiras no exterior.

TÍTULO II 
Disposições Finais e Transitórias

Art. 58. Os atuais servidores do Plano de Classifica-
ção de Cargos – PCC de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970, e do Plano Geral de Cargos do Poder 
Executivo – PGPE de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de 
outubro de 2006, do Ministério das Relações Exteriores 
poderão, em caráter excepcional, ser designados para mis-
sões transitórias e permanentes no exterior, aplicando-se-
lhes, no que couber, os dispositivos constantes dos arts. 22 
e 24 da Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993.

§ 1º A remoção dos servidores a que se refere o 
caput deste artigo obedecerá aos critérios fixados nos 
planos de movimentação preparados pelo órgão de pes-
soal do Ministério das Relações Exteriores, observada a 
ordem de preferência destinada aos Oficiais de Chance-
laria e Assistentes de Chancelaria para o preenchimento 
das vagas nos postos.

§ 2º Poderão ser incluídos nos planos de movimenta-
ção referidos no § 1º deste artigo os servidores que, além 
de possuírem perfil funcional para o desempenho das ati-
vidades correntes dos postos no exterior, satisfaçam aos 
seguintes requisitos:

I – contarem pelo menos 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício na Secretaria de Estado;

II – tiverem sido aprovados em curso de treinamento 
para o serviço no exterior; e

III – contarem pelo menos 4 (quatro) anos de efetivo 
exercício na Secretaria de Estado entre 2 (duas) missões 
permanentes no exterior.

Art. 59. As disposições desta Lei aplicar-se-ão, no 
que couber, aos servidores do Quadro Permanente do 
Ministério das Relações Exteriores não pertencentes às 
Carreiras do Serviço Exterior Brasileiro quando se encon-
trarem em serviço no exterior.

Art. 60. A contagem do tempo de efetivo exercício no 
posto, para fins do que dispõe o § 2º do art. 52 desta Lei, 

terá início na data de entrada em vigor da Medida Provi-
sória nº 319, de 24 de agosto de 2006, quando se tratar 
de postos do grupo C.

Art. 61. O Diplomata que se encontrar, na data de pu-
blicação da Medida Provisória nº 319, de 24 de agosto de 
2006, lotado em posto que venha a ser classificado como 
integrante do grupo D terá a contagem de tempo de efetivo 
exercício no posto, para fins do que dispõem o § 2º do art. 
52 e o § 1º do art. 53 ambos desta Lei, iniciada na data 
de publicação do ato do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores que estabeleça a categoria do posto.

Art. 62. Nos casos não contemplados nos arts. 60 
e 61 desta Lei, a contagem do tempo de efetivo exercício 
no posto, para fins do que dispõe o § 2º do art. 52 desta 
Lei, terá início a partir da data de chegada do Diplomata 
ao posto.

Art. 63. Será feita aproximação para o número inteiro 
imediatamente superior sempre que a imposição de limite 
numérico por aplicação de qualquer dispositivo desta Lei 
produzir resultado fracionário.

Art. 64. Fica assegurado ao servidor do Serviço Ex-
terior Brasileiro o direito de requerer ou representar.

Art. 65. Durante o período de implementação do pre-
enchimento do Quadro Ordinário, conforme o Anexo I desta 
Lei, no semestre em que não se verificar a proporção de 
2 (dois) concorrentes para cada vaga, os candidatos ao 
Quadro de Acesso e à promoção, nas classes de Conse-
lheiro, Primeiro-Secretário, Segundo-Secretário e Terceiro-
Secretário poderão, excepcionalmente, ser dispensados do 
cumprimento das disposições dos arts. 52 e 53 desta Lei, 
ressalvados, exclusivamente, os requisitos de conclusão 
do CAE, do CAD e, quando for o caso, do CAP, de que 
trata o inciso III do caput do art. 52 desta Lei.

Art. 66. Os arts. 21, 22 e 24 da Lei nº 8.829, de 22 
de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 21. O instituto da remoção de que trata 
o regime jurídico dos servidores do Serviço Ex-
terior Brasileiro não configura direito do servidor 
e obedecerá aos planos de movimentação pre-
parados pelo órgão de pessoal do Ministério das 
Relações Exteriores para os Oficiais de Chance-
laria e Assistentes de Chancelaria.”(NR)

“Art. 22. 
IV – aprovação no Curso de Habilitação 

para o Serviço Exterior – CHSE para o Oficial 
de Chancelaria e no Curso de Treinamento para 
o Serviço no Exterior – CTSE para o Assistente 
de Chancelaria. 

§ 1º Os requisitos para os referidos cursos 
serão definidos em ato do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores.

§ 2º O prazo máximo de 10 (dez) anos 
consecutivos de permanência no exterior po-
derá estender-se, atendidos a conveniência do 
serviço e o interesse do servidor, desde que o 
período adicional seja cumprido em postos dos 
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grupos C ou D, conforme normas a serem defini-
das em ato do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores.”(NR)

“Art. 24. 
I – os que estiverem servindo em posto do 

grupo A somente poderão ser removidos para 
posto dos grupos B, C ou D;

II – os que estiverem servindo em posto do 
grupo B somente poderão ser removidos para 
posto dos grupos A ou B; e

III – os que estiverem servindo em posto dos 
grupos C ou D somente poderão ser removidos 
para posto do grupo A.

§ 1º As remoções que não se ajustem aos 
critérios estabelecidos nos incisos II e III do ca-
put deste artigo somente poderão ser efetivadas 
mediante solicitação, por escrito, do interessado, 
atendida a conveniência da administração e ma-
nifestada a anuência do chefe do posto ao qual 
é candidato.

§ 2º O Oficial de Chancelaria e o Assistente 
de Chancelaria removidos para a Secretaria de 
Estado nas condições do § 1º deste artigo, tendo 
servido apenas em posto do grupo A, só pode-
rão, na remoção seguinte, ser designados para 
missão permanente em posto daquele mesmo 
grupo, após permanência de 4 (quatro) anos na 
Secretaria de Estado. 

§ 3º Somente em casos excepcionais, justi-
ficados pelo interesse do serviço, serão, a critério 
da administração, efetuadas remoções de Oficial 
de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria 
para a Secretaria de Estado antes de cumpridos 
os prazos a que se refere o art. 22 desta Lei.

§ 4º Os prazos a que se referem os arts. 
15 e 16 desta Lei poderão ser reduzidos de 1/3 
(um terço) caso o Oficial de Chancelaria ou o 
Assistente de Chancelaria cumpram, na classe, 
missão permanente ou transitória ininterrupta de 
duração igual ou superior a 1 (um) ano em posto 
do grupo D.”(NR)

Art. 67. O número de cargos da Carreira de Assis-
tente de Chancelaria é de 1.200 (mil e duzentos), sendo 
360 (trezentos e sessenta) cargos na Classe Especial, 
390 (trezentos e noventa) cargos na Classe A e de 450 
(quatrocentos e cinqüenta) na Classe Inicial.

§ 1º O Assistente de Chancelaria que na data da pu-
blicação desta Lei estiver posicionado na Classe A, padrão 
VII e contar com 20 (vinte) anos ou mais de efetivo exercí-
cio no Ministério das Relações Exteriores será automati-
camente promovido para a Classe Especial, observado o 
limite de 360 (trezentos e sessenta) cargos, progredindo 
1 (um) padrão para cada 2 (dois) anos de efetivo exercício 
contados a partir de sua última progressão.

§ 2º A implementação do disposto neste artigo fica 
condicionada à comprovação da existência de prévia dota-
ção orçamentária suficiente para atender às projeções de 
despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Art. 68. Ficam vedadas redistribuições de servidores 
para o Ministério das Relações Exteriores.

Art. 69. Não haverá, nas unidades administrativas do 
Ministério das Relações Exteriores no exterior, o exercício 
provisório de que trata o § 2º do art. 84 da Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990.

Art. 70. Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, 
a partir da publicação desta Lei, para que os servidores 
de que trata o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 11.357, 
de 19 de outubro de 2006, possam se retratar quanto à 
opção pelo não enquadramento no Plano Geral de Car-
gos do Poder Executivo – PGPE, conforme § 3º do art. 3º 
da mencionada Lei.

Art. 71. Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 72. Revogam-se a Lei nº 7.501, de 27 de junho 
de 1986, os arts. 40 e 41 da Lei nº 8.028, de 12 de abril de 
1990, os arts. 13, 14 e 15 da Lei nº 8.745, de 9 de dezem-
bro de 1993, o art. 23 da Lei nº 8.829, de 22 de dezembro 
de 1993, a Lei nº 9.888, de 8 de dezembro de 1999, e a 
Lei nº 10.872, de 25 de maio de 2004.

Sala das Sessões, em 22 de novembro de 2006.– 
Zenaldo Coutinho – Relator
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o 

processado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Pre-

sidência quer saber do ilustre Relator Edinho Montemor 
se há condições de proferir o parecer. Houve amplo 
entendimento com os Líderes e gostaríamos de limpar 
esta pauta. Ainda há matérias importantes para ser 
discutidas e votadas. Se V.Exa. acha que precisa fazer 
alguma correção, o Senado Federal poderá fazê-la. 
Acho que isso é muito importante para esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Item 2.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 320, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 320, de 2006, que dispõe sobre 
a movimentação e armazenagem de mer-
cadorias importadas ou despachadas para 
exportação, o alfandegamento de locais e 
recintos, a licença para explorar serviços 
de movimentação e armazenagem de mer-
cadorias em Centro Logístico e Industrial 
Aduaneiro, altera a legislação aduaneira e 
dá outras providências. Pendente de pare-
cer da Comissão Mista.

Prazo na comissão mista: 7-9-06
Prazo na câmara: 21-9-06
Sobresta a pauta em: 9-10-06 (46º dia)
Perda de eficácia: 22-12-06

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Gos-
taria que o enunciado das matérias fosse mais simpli-
ficado para quem lê-lo entender bem o que está sendo 
votado. Ele está muito técnico. Quanto mais simples 
a lei, ela é melhor.

O   SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer à Medida Provi-
sória e às emendas a ela apresentadas, pela Comissão 
Mista, ao Sr. Deputado Edinho Montemor.

O SR. EDINHO MONTEMOR (PSB-SP. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a Medida Provisória nº 320, 
de 24 de agosto de 2006, dispõe sobre a movimenta-
ção e armazenagem de mercadorias importadas ou 
despachadas para exportação, o alfandegamento de 
locais e recintos, a licença para explorar serviços de 
movimentação e armazenagem de mercadorias em 
Centro Logístico e Industrial Aduaneiro, altera a legis-
lação aduaneira e dá outras providências.

Relatório.
A  Medida Provisória nº 320, de 2006, foi adota-

da pelo Presidente da República em 24 de agosto de 
2006, publicada no Diário Oficial da União em 25 de 
agosto e encaminhada ao Congresso Nacional pela 
Mensagem Presidencial nº 727, de 24 de agosto, em 
conformidade com o estabelecido no art. 62 da Cons-
tituição Federal. 

O objeto da matéria é a disciplina da movimentação 
e armazenagem de mercadorias importadas ou desti-
nadas à exportação e do alfandegamento dos locais e 
recintos para sua guarda, bem como da licença para a 
exploração dos serviços de movimentação e armaze-
nagem de mercadorias em Centro Logístico e Industrial 
Aduaneiro (CLIA), usualmente denominado como “porto 
seco”. Adicionalmente, alteram-se dispositivos diversos 
da legislação aduaneira. 

Na parte relativa à movimentação e armazenagem 
de mercadorias importadas ou a serem exportadas, de-
termina-se que essas operações serão realizadas sob 
controle aduaneiro em locais ou recintos alfandegados, 
discriminando-se as pessoas jurídicas que poderão 
executá-las nos portos, aeroportos e terminais portuá-
rios, nas fronteiras terrestres, em recintos licenciados 
de estabelecimento empresarial, nas bases militares, 
em feiras e eventos semelhantes e nas lojas francas. A 
movimentação e a armazenagem de remessas postais 
internacionais poderão ser realizadas em recintos pró-
prios, administrados pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos. Em qualquer desses locais, a Secretaria da 
Receita Federal poderá incumbir-se da administração 
das atividades e, em situações excepcionais, poderá 
realizá-las em locais ou recintos não alfandegados. 

O recinto de estabelecimento empresarial licen-
ciado para movimentação e armazenagem de merca-
dorias sob controle aduaneiro denominar-se-á Centro 
Logístico e Industrial Aduaneiro (CLIA).

Quanto aos requisitos técnicos e operacionais 
para o alfandegamento, atribui-se à Secretaria da Re-
ceita Federal a prerrogativa de defini-los, devendo pre-
ver a segregação física do recinto e a separação das 
áreas destinadas às mercadorias importadas, a serem 
exportadoras, despachadas para consumo ou industria-
lizadas sob controle aduaneiro, podendo dispensá-los 
onde forem desnecessários. Além disso, prevêem-se 
equipamentos para facilitar a fiscalização e instrumentos 
adequados aos tratamentos sanitários e quarentenários, 
bem como instalações para comodidade dos usuários. 
No processo de alfandegamento deverão manifestar-se 
também os demais órgãos da Administração Pública 
Federal sobre a adequação do recinto aos requisitos 
técnicos próprios às atividades de controle por eles 
exercidas. 
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Estabelecem-se, outrossim, as obrigações dos 
responsáveis pelos locais e recintos alfandegados com 
o objetivo de garantir a segurança, facilitar a fiscalização 
e manter arquivos informatizados confiáveis. 

Prevê-se também que a empresa detentora de lo-
cal ou recinto alfandegado deverá prestar, na qualidade 
de depositária, fiança equivalente a 2% do valor médio 
mensal das mercadorias importadas, valor que é fixado 
em 250 mil reais no início da atividade. Estabelece-se, 
ademais, a forma de devolução dessa fiança em caso 
de extinção do alfandegamento. 

Na parte relativa ao licenciamento e ao alfandega-
mento do CLIA, determina-se que a outorga de licença 
para sua exploração recairá sobre empresas que explo-
rem serviços de armazéns gerais, que preencham as 
condições de posse de patrimônio líquido de, no míni-
mo, 2 milhões de reais, propriedade ou posse direta do 
imóvel onde funcionará o CLIA e apresentação prévia 
do projeto do CLIA, com as aprovações pertinentes das 
autoridades locais e do meio ambiente. Os CLIAs só 
poderão ser licenciados para locais que se situem no 
Distrito Federal, em município capital de Estado ou in-
cluído em região metropolitana, naqueles em que exista 
aeroporto internacional ou porto organizado, ou ainda em 
municípios onde haja unidade da Secretaria da Receita 
Federal ou que lhe sejam limítrofes. O valor do patrimô-
nio líquido estipulado poderá ser reduzido até a metade 
nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

A outorga de licença para exploração do CLIA 
compete ao Secretário da Receita Federal, e a essa 
Secretaria atribui-se também a prerrogativa de discipli-
nar os procedimentos dos respectivos pedidos, cujas 
diretrizes maiores relativas a prazos e incumbências 
dos órgãos da Administração Pública fixam-se pela 
presente Medida Provisória.

Não poderá receber licença para exploração do 
CLIA estabelecimento que tenha sido punido nos últimos 
5 anos com o cancelamento de licença equivalente ou 
que tenha em seu quadro societário pessoa física ou 
jurídica participante de outro estabelecimento que haja 
sofrido a mesma punição.

Na seção que trata da movimentação e armaze-
nagem de carga nas fronteiras terrestres, cuida-se da 
liberdade do sistema de preços pela prestação dos ser-
viços por parte das empresas arrendatárias de imóveis 
da União, ou das concessionárias, ou permissionárias 
de serviços de transporte ferroviário internacional, ou 
por outras empresas autorizadas à prestação desses 
serviços. Estabelecem-se, entretanto, algumas proibi-
ções e limites à liberdade de preços e fixam-se san-
ções pela desobediência dessas proibições, que vão 
da suspensão do alfandegamento e do contrato ao 
seu cancelamento e rescisão.

Quando o imóvel em que se prestam os serviços 
pertença à União, o contrato será precedido de licita-
ção, realizada pelo Serviço de Patrimônio da União, ao 
qual é atribuído o encargo de disciplinar os contratos, 
suas garantias e sanções, em caso de descumprimen-
to das obrigações.

Nos casos de suspensão ou cancelamento do 
contrato e do alfandegamento, a Secretaria da Receita 
Federal deverá assumir a administração dos serviços 
e do recinto, podendo ainda assumi-los quando não 
haja interesse da iniciativa privada ou, provisoriamente, 
enquanto se aguardem os trâmites do arrendamento. 
Quando os serviços forem prestados nesta modali-
dade, os preços serão estabelecidos pelo Ministro da 
Fazenda.

A seção seguinte da Medida Provisória insti-
tui normas para a transição e adaptação dos atuais 
responsáveis por locais alfandegados ao regime ora 
instituído. A Secretaria da Receita fixará prazo en-
tre 12 e 36 meses para que os atuais responsáveis 
cumpram os requisitos técnicos e operacionais para 
alfandegamento. 

Fixam-se, em seguida, normas para a opção dos 
atuais responsáveis pelo novo regime, garantindo-lhes 
o direito de exploração pelo prazo anteriormente con-
tratado e estabelecendo-se regras para a rescisão dos 
contratos nas diversas hipóteses em que a atividade 
vem sendo exercida. É relevante observar que a opção 
pelo novo regime se estende aos atuais operadores 
de porto seco em caráter emergencial ou em virtude 
de medida judicial. A seção trata ainda da solicitação 
de revogação da licença para exploração de CLIA sob 
o novo regime.

A falta ou insuficiência de garantia financeira, o 
descumprimento de requisitos técnicos e operacionais 
ou de outras obrigações estarão sujeitos a sanções 
estabelecidas na Medida Provisória.

Permite-se, em situações excepcionais, o des-
pacho de exportação em recinto não alfandegado. 
Atribui-se, ademais, à Secretaria da Receita Federal, 
juntamente com outros órgãos da Administração Pú-
blica intervenientes nos processos de importação, o 
encargo de regulamentar o comércio fronteiriço reali-
zado por pessoas residentes em localidades onde não 
existam unidades aduaneiras. 

A última sessão normativa da Medida Provisó-
ria altera a legislação aduaneira variada, conforme se 
expõe a seguir: os documentos que cobrem a carga, 
fatura comercial, manifesto de carga e romaneio (pa-
cking list), ficam dispensados de tradução se estive-
rem expressos em língua oficial do MERCOSUL ou 
da Organização Mundial do Comércio; poderá o Poder 
Executivo exigir registro, no conhecimento de carga, de 
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condições ambientais, de embalagem e conservação 
da mercadoria transportada, para fins de controles 
sanitário, fitossanitário, zoossanitário, ambiental 
e de segurança pública; os créditos tributários ou 
comerciais correspondentes a mercadorias extra-
viadas serão exigidos do responsável, mediante 
lançamento de ofício, para isso devendo a autori-
dade aduaneira definir, entre o transportador ou o 
depositário, aquele que deu causa ao extravio.

Define-se a obrigação de o importador devol-
ver ao exterior ou destruir mercadoria estrangeira 
cuja importação não seja legalmente autorizada, 
cabendo essa obrigação ao transportador inter-
nacional se a mercadoria não autorizada estiver 
acobertada por conhecimento de carga à ordem ou 
consignada a pessoa inexistente ou com domicílio 
desconhecido no País. Estipulam-se, outrossim, 
as sanções e medidas alternativas para o caso de 
descumprimento dessa obrigação. O depositário da 
mercadoria também ficará sujeito a sanções caso 
não a devolva ao exterior ou não a destrua. 

Condiciona-se a transferência da titularidade 
de mercadoria de procedência estrangeira por en-
dosso do conhecimento de carga à comprovação 
documental da transação, dispensada esta no caso 
de endosso bancário. 

Na hipótese de sucessão aberta no exterior, o 
herdeiro ou legatário poderá desembaraçar os bens 
possuídos pelo de cujus na data do óbito, com o 
tratamento de bagagem desacompanhada. 

O art. 27 da Medida Provisória altera o § 3º 
do art. 2º da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 
1964, retirando a ocorrência de avaria das hipóteses 
presumidas do fato gerador do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados na importação, ficando essa 
presunção restrita ao extravio de mercadorias.

O art. 28 altera os arts. 60 e 111 do Decreto-
Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966, excluindo 
do conceito de extravio os casos de erro inequívoco 
ou comprovado de expedição, e esclarecendo que 
a pena de perda do veículo se aplica a veículos e 
embarcações que atraquem a outros procedentes 
do exterior ou a ele destinados, permitindo trans-
bordo de mercadorias ou pessoas.

O art. 29 altera os arts. 22 e 23 do Decreto 
Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, determinando 
o ressarcimento dos custos administrativos de fis-
calização e controle aduaneiros. Estabelece-se aí o 
valor de 45 reais por carga que implique atividade 
extraordinária de fiscalização. 

O ressarcimento pelos deslocamentos de servidor 
para prestar serviço em locais fora da sede da repar-
tição de expediente será no valor correspondente às 
despesas do deslocamento. 

O ressarcimento pela vistoria técnica de local ou 
recinto para a finalidade de alfandegamento é estabe-
lecido em 10 mil reais, uma única vez, e em 2 mil reais, 
uma vez por ano, para vistorias periódicas. A auditoria de 
sistema de controle informatizado para usufruir regime 
aduaneiro especial tem sua indenização fixada em 5 mil 
reais. Os valores estabelecidos poderão ser alterados 
anualmente pelo Ministro da Fazenda. São ademais fi-
xados os prazos de pagamento do ressarcimento nas 
suas diversas hipóteses de incidência. 

O art. 23 do Decreto-Lei nº 1.455, de 1976, é 
acrescido do inciso VI para considerar dano ao Erário, 
sujeito à pena de perdimento a falta de declaração pelo 
viajante procedente do exterior de mercadorias que, pela 
sua quantidade ou características, revelem finalidade 
comercial ou representem risco sanitário, fitossanitário 
ou zoossanitário.

No art. 30 altera-se o art. 7º do Decreto-Lei nº 
2.472, de 1º de setembro de 1988, para permitir que 
a Secretaria da Receita Federal organize recintos al-
fandegados para o exercício do controle por parte das 
autoridades aduaneiras e dos demais órgãos da Admi-
nistração Pública Federal nas fronteiras terrestres. Esses 
recintos poderão ser equiparados, para efeitos fiscais, 
a um ponto de fronteira alfandegado, podendo situar-se 
em pontos interiores do território para atender aos prin-
cípios de economia, segurança e facilidade logística. O 
transporte de mercadorias entre os pontos de fronteira e 
esses recintos se fará pelo Regime Especial de Trânsito 
Aduaneiro, que, neste caso, será automático.

A Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, tem o 
inciso VI do art. 36 alterado pela exclusão da avaria como 
objeto de apuração da responsabilidade tributária. 

O art. 33 da Medida Provisória acrescenta o § 
8º ao art. 7º da Lei nº 9.019, de 30 de março de 1995, 
estabelecendo a competência das Delegacias de Jul-
gamento da Receita Federal e do Terceiro Conselho de 
Contribuintes para o julgamento dos processos relativos 
aos direitos antidumping e compensatórios.

O art. 34 da proposição em exame altera dispo-
sitivos do art. 65 da Lei n.º 9.069, de 29 de junho de 
1995, que regulamenta o porte de moeda nacional ou 
estrangeira em espécie na entrada ou na saída do País. 
A nova regulamentação extingue o limite de 10 mil reais, 
conferindo ao Conselho Monetário Nacional a atribui-
ção de fixá-lo e estabelecer a forma pela qual poderá 
ocorrer a perda do valor em favor do Tesouro Nacional, 
quando este teto for excedido. 
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O art. 35 da Medida Provisória altera o § 1º do 
art. 3º da Lei n.º 9.716, de 26 de novembro de 1998, 
para incluir na incidência da taxa de utilização do Sis-
tema Integrado de Comércio Exterior — SISCOMEX 
a retificação da declaração de importação. 

O art. 36 acrescenta § 3º ao art. 69 e altera a 
redação dos §§ 5º e 8º do art. 76, todos da Lei nº 
10.833, de 29 de dezembro de 2003. O § 3º, acres-
cido ao art. 69, estabelece que a multa, por classi-
ficação ou quantificação incorreta de mercadoria na 
exportação, incide sobre o preço da mercadoria que 
conste da nota. A alteração da redação do § 5º do art. 
76 reduz de 5 anos para 365 dias o prazo em que a 
repetição de infração acarretará agravamento da san-
ção por reincidência nas infrações cometidas pelos 
intervenientes nas operações de comércio exterior 
já sancionados, com pena de advertência. O § 8º do 
art. 76 é alterado para estabelecer que a autoridade 
competente para aplicar as sanções, nos casos de 
infrações administrativas no comércio exterior, é o titu-
lar da unidade local da Secretaria da Receita Federal 
responsável pela apuração da infração, excluindo a 
competência de outras autoridades que concedam 
aos regimes aduaneiros procedimentos simplifica-
dos, habilitação para o despacho aduaneiro ou para 
armazenagem e movimentação de mercadorias e 
serviços conexos.

Os arts. 37 a 40 tratam do Adicional ao Frete 
para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM. O 
art. 37 altera os arts. 7º, 12 e 35 da Lei nº 10.893, de 
13 de julho de 2004, para determinar que deverão 
ser repassadas ao Ministérios dos Transportes as 
informações referentes ao controle de arrecadação 
da AFRMM, vinculando os despachos aduaneiros à 
informação de sua liquidação e estabelecendo pro-
cedimentos para os financiamentos que utilizam o 
Fundo da Marinha Mercante.

O art. 38 trata da forma de ressarcimento às 
empresas de navegação que transportem cargas 
para portos das Regiões Norte e Nordeste, isentas 
do AFRMM.

O art. 39 esclarece o caráter automático da 
não-incidência do AFRMM sobre os fretes de mer-
cadorias originários de portos das Regiões Norte ou 
Nordeste ou a elas destinados, e o art. 40 trata de 
procedimentos operacionais relativos à aplicação e 
fiscalização do AFRMM.

O art. 42 autoriza o credenciamento de entes 
públicos ou privados pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento para a prestação dos ser-
viços de tratamento fitossanitário em postos alfande-
gados com fins de quarentena.

Determina-se, por fim, que a Secretaria da Re-
ceita Federal discipline a aplicação da Medida Provisó-
ria e duplica-se, nos 2 primeiros anos, o prazo do art. 
11 (180 dias) para que essa Secretaria e os demais 
órgãos da Administração forneçam pessoal para as 
atividades de fiscalização dos CLIAs.

A vigência da Medida Provisória é imediata, exceto 
para o art. 29 (indenização dos custos administrativos 
da fiscalização), cuja eficácia se iniciará no primeiro dia 
do quarto mês subseqüente ao de sua publicação.

No prazo regimental foram oferecidas 189 emen-
das com a discriminação exibida em anexo.

Esgotado o prazo regulamentar, não houve ma-
nifestação da Comissão Mista, cabendo, assim, ao 
Plenário da Câmara dos Deputados deliberar sobre 
esta proposição.

É o relatório.
Voto do Relator.
Conforme prescrevem os §§ 5º e 6º do art. 62 

da Constituição Federal e o art. 5º da Resolução nº 
1, de 2002, do Congresso Nacional, cabe ao Plenário 
da Câmara dos Deputados deliberar sobre as medi-
das provisórias, apreciando-lhes o preenchimento dos 
pressupostos constitucionais, a constitucionalidade, a 
adequação financeira e orçamentária e o mérito.

Dos pressupostos constitucionais.
Requer o caput do art. 62 da Constituição Fe-

deral que haja relevância e urgência para a adoção, 
pelo Presidência da República, de medidas provisórias 
com força de lei.

A justificação que a Exposição de Motivos nº 75, 
de 2006, apresenta para a adoção da Medida Provisória 
nº 320, de 2006, apóia-se no seguinte arrazoado: 

“Justifica-se a adoção de medida provi-
sória para tratar das matérias aqui descritas 
pela inquestionável relevância de que se re-
veste toda e qualquer proposta que objetive 
melhorar a logística no comércio exterior bra-
sileiro, bem assim a adoção de medidas que 
aperfeiçoem a legislação aduaneira do País, 
restringindo e punindo as irregularidades e 
beneficiando aqueles que corretamente atu-
am nessa área, com inegáveis ganhos para a 
economia brasileira como um todo, inclusive 
por seus reflexos positivos na geração de em-
prego e renda, fatores que também atribuem 
às medidas propostas o caráter de urgência, 
pois a acumulação dos problemas hoje exis-
tentes poderá, no curto prazo, comprometer 
a atuação das empresas nacionais, retirando-
lhes competitividade no comércio internacional, 
cada dia mais dinâmico.”
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Considerando que a logística do comércio exterior 
brasileiro é tema notoriamente relevante para a eco-
nomia nacional e que a capacidade de armazenagem 
nos portos encontra-se no limite, configurando inega-
velmente questão urgente, entendemos preenchidos 
os requisitos de relevância e urgência para a adoção 
de medida provisória.

Da constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa.

Quanto à constitucionalidade, questionou-se a 
substituição do regime de concessão e permissão para 
a exploração de recintos em locais alfandegados pelo 
de licença, com o argumento de que, por adotar uma 
modalidade de prestação de serviço público não au-
torizada pela Constituição e sem licitação, a Medida 
Provisória afrontaria a Lei Maior.

Vemos, no entanto, ao texto e procuremos in-
terpretá-lo.

O art. 1º da Medida Provisória reza:

“Art. 1º. A movimentação e a armazena-
gem de mercadorias importadas ou despacha-
das para exportação e a prestação de serviços 
conexos serão feitas sob controle aduaneiro, 
em locais e recintos alfandegados.”

Distinguem-se aqui, claramente, 2 tipos de ope-
ração: de um lado, a movimentação e a armazenagem 
de mercadorias; de outro lado, o controle aduaneiro.

Essa distinção responde ao questionamento de 
inconstitucionalidade e é corroborada pela Constituição, 
que, em seu art. 21, inciso XII, enumera os serviços 
que a União deve explorar diretamente ou mediante 
autorização, concessão ou permissão. Entre eles não 
se encontra a armazenagem de quaisquer mercado-
rias. A confusão deveu-se, provavelmente, à denomi-
nação corrente de “porto seco”, que poderia levar ao 
engano de equipará-los aos portos marítimos, fluviais 
e lacustres, mencionados no citado art. 21, inciso XII, 
alínea “f”. Trata-se, no entanto, de mera metáfora de 
uso relativamente recente. Os serviços de armazena-
gem, enquanto tais, são, por sua natureza, privados. 
Público e estatal é o controle que sobre as mercadorias 
importadas e a exportar cumpre exercer.

Entendemos, pois, que, não existindo previsão 
constitucional para que a exploração de armazéns se 
exerça como serviço público, não há como inquinar 
de inconstitucional esse dispositivo da proposição em 
apreço.

Fica, dessa forma, no nosso entender, superada 
a questão da inconstitucionalidade.

Quanto à juridicidade, poder-se-ia alegar a quebra 
de contratos com relação aos atuais responsáveis por 
locais e recintos alfandegados, também superada pela 

garantia da execução desses contratos até seu termo 
final e pela opção oferecida aos atuais responsáveis 
para migrar ou não para o novo regime e pela cláusula 
revogatória que lhes resguarda os direitos, caso não 
optem pela rescisão dos contratos.

No mais, foram observados os ditames da técni-
ca legislativa.

Da adequação financeira e orçamentária. 
A respeito da preliminar acerca da adequação fi-

nanceira e orçamentária, observa-se que não há renún-
cia fiscal, tendo efeito insignificante sobre o Orçamento 
a descaracterização da avaria como fato gerador do 
Imposto Sobre Produtos Industrializados, mais do que 
compensada por medidas outras da Medida Provisória, 
observando-se que a nova disciplina sobre o ressarci-
mento da fiscalização e controle aduaneiro extraordiná-
rios aportará recursos significativos ao Erário. Não se 
configura, pois, incompatibilidade nem inadequação, 
quer financeira quer orçamentária.

Do  mérito.

No mérito, o objetivo central da Medida Provisória 
em exame, segundo a Exposição de Motivos do Minis-
tro da Fazenda, é a reestruturação do modelo jurídico 
dos recintos aduaneiros de zonas secundárias. Com 
efeito, a principal medida substantiva da Medida Pro-
visória nº 320, de 2006, é a substituição dos regimes 
de permissão e concessão, que pressupõem licitação 
pública, pelo regime de licenciamento, para a outorga 
à iniciativa privada da administração dos denominados 
“portos secos”.

A premissa do regime anterior supunha que a ar-
mazenagem e a movimentação de cargas importadas 
e a exportar eram um serviço público que deveria ser 
concedido ou permitido para o que os interessados se 
habilitassem em licitação pública. O novo regime con-
cebe a armazenagem e movimentação como serviços 
privados realizados sob controle aduaneiro, este, sim – o 
controle aduaneiro –, de caráter público e indelegável.

Outro ponto a considerar é o questionamento de 
se instituir mediante projeto um cartório para a outorga 
da administração dos CLIAs. Ora, cartório era exata-
mente o que existia no regime antigo. Uma vez conce-
dido, ninguém mais poderia entrar no negócio. A diretriz 
que preside o regime de licença é exatamente a de que 
qualquer pessoa jurídica que preencha os requisitos 
estabelecidos por esta Medida Provisória para o licen-
ciamento obterá a licença. A comparação adequada é 
com o licenciamento de veículos pelos DETRANs: se o 
veículo está regular, a licença é automática. Dessa for-
ma, estabelecer-se-á realmente a concorrência entre as 
empresas que se dispuserem a administrar os CLIAs e 
tiverem sua habilitação reconhecida pela Receita.
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A proposição enumera adequadamente as pes-
soas jurídicas que poderão exercer os serviços de 
armazenagem e movimentação de cargas nos di-
versos locais admissíveis e os requisitos técnicos e 
operacionais que as empresas deverão preencher 
para habilitarem-se à licença de exploração de local 
ou recinto alfandegado. Procura-se, assim, atender à 
operacionalidade e segurança do controle aduaneiro 
e à comodidade dos usuários.

As obrigações estatuídas no art. 3º para os res-
ponsáveis pelos recintos alfandegados e pela carga 
e descarga das mercadorias objetivam garantir segu-
rança e eficácia à fiscalização tanto da aduana como 
das demais agências do Poder Público.

A garantia de 2% do valor médio mensal das mer-
cadorias movimentadas é exigida dos responsáveis pelo 
CLIA, como depositários de mercadorias sob controle 
aduaneiro, para assegurar a liquidação de eventual cré-
dito tributário que sobre elas venha a incidir. Arbitrou-
se um valor fixo para o início da atividade quando não 
há estatísticas para estimar o valor médio.

O art. 6º fixa as condições para o licenciamento 
e o alfandegamento, entre as quais um patrimônio mí-
nimo e o exercício da atividade de armazéns gerais, 
podendo o patrimônio exigido ser reduzido à metade 
nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O obje-
tivo dessas prescrições é assegurar que as empresas 
que se candidatem à obtenção da licença demonstrem 
qualificação profissional e solidez econômica, evitan-
do-se aventuras que poderiam ocorrer.

No § 1º do art. 6º enumeram-se os locais em que 
se autorizarão CLIAs. A enumeração atende, por um 
lado, à necessidade da logística do comércio exterior e, 
por outro, à possibilidade de provisão de pessoal pela 
Secretaria da Receita Federal e pelos demais órgãos 
e agências da Administração Pública.

O art. 7º e seus parágrafos descrevem, dentro 
do razoável, o ato de outorga da licença e do alfande-
gamento e os procedimentos mais usuais que serão 
autorizados.

Os arts. 9º a 12 tratam do processamento dos pe-
ríodos de alfandegamento e licenciamento dos CLIAs 
pela Secretaria da Receita Federal e dos prazos no 
decurso do processo e para provisão de pessoal pelos 
órgãos públicos. Entendo que os procedimentos e os 
prazos são adequados, assim como a duplicação do 
prazo nos 2 primeiros anos para que a Secretaria da 
Receita Federal e os demais órgãos públicos prove-
jam pessoal para atender aos CLIAs. Devem também 
competir à Secretaria da Receita Federal, com audiên-
cia dos demais órgãos e agências da Administração, 
os atos que visam à outorga e ao alfandegamento do 
recinto ou local.

O art. 13 e seus parágrafos tratam dos serviços 
prestados pelas empresas arrendatárias de imóveis da 
União localizados em pontos de passagem de fronteira 
e por concessionárias ou permissionárias de transpor-
te ferroviário internacional; estabelecem a liberdade 
e fixação de preços, fixando-lhes limites; prevêem in-
tervenção da Receita Federal em caso de suspensão 
ou cancelamento do alfandegamento e paralisação da 
prestação de serviços; e ditam normas na hipótese de 
arrendamento de imóvel pertencente à União.

No art. 14 declinam-se as circunstâncias em que 
a Secretaria de Receita Federal se incumbirá de servi-
ços de armazenagem nas hipóteses do art. 13. Dessa 
forma, resguardam-se os interesses do público e do 
controle aduaneiro num sistema de mercado para a 
armazenagem sob controle fiscal.

Os arts. 15 a 17 versam sobre a transição do 
antigo para o novo regime, determinando prazos de 
adaptação, permitindo a opção dos atuais detentores 
de permissão ou concessão pelo novo regime, ga-
rantindo aos que exerçam atividades em imóveis da 
União o direito a exploração até o termo do contrato 
de concessão.

Prevê-se no art. 18 solicitação de revogação do 
licenciamento e no art. 19 as penalidades pelo des-
cumprimento de requisitos técnicos e operacionais ou 
insuficiência da garantia. Preserva-se dessa forma o 
direito dos atuais detentores de concessão e permis-
são, e, por outro lado, admite-se sua migração para o 
novo regime caso por ele optem.

O art. 20 admite despacho de exportação em 
recibos não-alfandegados em caráter precário, e o 
art. 21 incumbe os órgãos encarregados do contro-
le da importação e da exportação de disciplinarem 
o registro e o controle do comércio fronteiriço onde 
inexistam unidades aduaneiras. Trata-se de incorpo-
rar às normas práticas que já ocorrem por pressão de 
circunstâncias incontornáveis e, por isso, merecedoras 
de legalização.

Os arts. 22 a 36 alteram uma gama variada de 
dispositivos da legislação aduaneira: normas sobre 
manifesto e fatura comercial (art. 22); crédito tributário 
devido em razão de extravio de mercadorias (art. 23); 
devolução de mercadorias ao exterior por terem sua 
importação vedada por normas ambientais sanitárias 
ou de segurança (art. 24); regras relativas a transfe-
rência de mercadorias por endosso do conhecimento 
(art. 25);  desembaraço de bens havidos de sucessão 
no exterior (art. 26); descaracterização da avaria como 
fato gerador do IPI (art. 27); aperfeiçoamento da con-
ceituação de extravio (art. 28); exclusão da incidência 
tributária sobre a avaria (art. 32); competência de jul-
gamento de processos sobre direitos comerciais anti-
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dumping e compensatórios (art. 33); porte de moeda 
em espécie (art. 34); incidência da taxa pela utilização 
do SISCOMEX na retificação de declaração de impor-
tação (art. 35); critérios, reincidência e competência 
para aplicação de multa na exportação (art. 36). Trata-
se, em todos os casos, de aperfeiçoamentos pontuais 
da legislação aduaneira com a finalidade de eliminar 
ou adequar dispositivos legais responsáveis, muitas 
vezes, pelo emperramento e burocracia dos trâmites 
do comércio exterior.

O art. 29, embora mesclado à alteração dessa 
legislação dispersa, tem conteúdo que se refere ao 
tema principal da Medida Provisória em exame. Es-
pecifica-se aí o quantum e a forma do ressarcimento 
dos serviços de fiscalização e controle aduaneiros. 
Embora não se deva admitir que o controle aduaneiro 
seja um serviço a ser remunerado como no mercado, 
o acréscimo do ônus à Administração Pública será, 
dessa forma, adequadamente ressarcido. 

No mesmo art. 29 inclui-se entre as hipóteses de 
infração de dano ao Erário sujeitas à pena de perdi-
mento a falta de declaração, pelo viajante procedente 
do exterior, de mercadorias com características de 
comércio. Trata-se de providência moralizadora para 
desestimular o descaminho.

No art. 30 propõe-se uma solução para regularizar 
mercadorias que entram pelas fronteiras, considerando 
trânsito o percurso dessas mercadorias até um ponto 
interior alfandegado.

Os arts. 37 a 40 tratam do aperfeiçoamento do 
controle, da não-incidência e dos procedimentos re-
lativos ao Adicional ao Frete para Renovação da Ma-
rinha Mercante. 

Pelo art. 41, a Secretaria da Receita Federal 
deverá disciplinar a aplicação das normas contidas 
na Medida Provisória, atribuição necessária devido 
às múltiplas circunstâncias locais e complexidade de 
temas tratados.

Por fim, os arts. 44 e 45 contêm as cláusulas de 
vigência e de eficácia e as revogatórias. A revogação 
dos dispositivos que contrariam o disposto na Medida 
Provisória resguarda os direitos dos atuais concessio-
nários e permissionários que não optem pela rescisão 
contratual, e a eficácia postergada no art. 29 se justi-
fica pelo ônus financeiro que implica, apesar de este 
não configurar tributo ou contribuição.

Em suma, a Medida Provisória nº 320, de 2006, 
na sua parte central, versa sobre tema da mais inde-
clinável relevância, qual seja a logística do comércio 
exterior. Com efeito, ela inova os aspectos institucionais 
da armazenagem de cargas importadas e a exportar, 
permitindo sua interiorização, superando, ao mesmo 
tempo, o esgotado modelo vigente, que burocratiza e 

obstrui a ampliação do movimento das cargas. É à crise 
desse modelo, baseado no regime de permissão e con-
cessão de serviços públicos, que a proposição pretende 
trazer uma solução, adotando o paradigma do Centro Lo-
gístico e Industrial Aduaneiro administrado pela iniciativa 
privada com controle aduaneiro e conferido mediante o 
regime de licenciamento, sem dúvida mais consentâneo 
com a natureza das atividades que nele serão exercidas.

Das emendas.
Quanto às emendas oferecidas à Medida Provisória 

nº 320, segundo nosso entendimento, elas não incidem 
em inconstitucionalidade. Consideram-se inadequadas, 
financeira e orçamentariamente, as de nºs 182 e 189, e 
adequadas as demais. No mérito, acatam-se totalmente 
as Emendas nºs 136, 137, 138, 162, 163, 164 e 165; e, 
parcialmente, as Emendas nºs 45, 46, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 79, 80, 81, 82, 143, 144, 145, 146, 161, 166, 
181, 183, 184, 185, 186, na forma do Projeto de Lei de 
Conversão, sendo as demais rejeitadas.

Por todo o exposto, voto pelo preenchimento dos 
requisitos constitucionais de relevância e urgência da Me-
dida Provisória nº 320, de 2006, pela sua constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. Na preliminar 
de adequação financeira e orçamentária, voto pela sua 
adequação. 

Quanto às emendas apresentadas, são julgadas ina-
dequadas, financeira e orçamentariamente, as de nº 182 
e 189. Aproveitam-se integralmente as de nºs 136, 137, 
138, 162, 163, 164 e 165; e, parcialmente, as de nºs 45, 
46, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 79, 80, 81, 82,143,144, 
145,146,161,166,181,183,184,185 e 186, na forma do 
Projeto de Lei de Conversão, rejeitadas as demais. 

No mérito, o voto é pela aprovação da Medida Pro-
visória nº 320, de 2006, na forma do Projeto de Lei de 
Conversão em anexo.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À 
MESA

PARECER APRESENTADO EM PLENÁRIO 
 PELO RELATOR DESIGNADO PARA  

MANIFESTAR-SE PELA COMISSÃO ESPECIAL DES-
TINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA  

PROVISÓRIA Nº 320, DE 2006.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 320,  
DE 24 DE AGOSTO DE 2006

Dispõe sobre a movimentação e armaze-
nagem de mercadorias importadas ou despa-
chadas para exportação, o alfandegamento de 
locais e recintos, a licença para explorar serviços 
de movimentação e armazenagem de mercado-
rias em Centro Logístico e Industrial Aduaneiro, 
altera a legislação aduaneira e dá outras pro-
vidências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Edinho Montemor
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I – Relatório

A Medida Provisória nº 320, de 2006, foi ado-
tada pelo Presidente da República em 24 de agosto 
de 2006, publicada no Diário Oficial da União em 
25 de agosto e encaminhada ao Congresso Nacional 
pela Mensagem Presidencial nº 727, de 24 de agosto, 
2006 em conformidade com o estabelecido no art. 62 
da Constituição Federal.

O objeto da Medida Provisória é a disciplina da 
movimentação e armazenagem de mercadorias impor-
tadas ou destinadas à exportação e do alfandegamento 
dos locais e recintos para sua guarda, bem como da li-
cença para a exploração dos serviços de movimentação 
e armazenagem de mercadorias em Centro Logístico e 
Industrial Aduaneiro (CLIA), usualmente denominado 
como “porto seco”. Adicionalmente, alteram-se dispo-
sitivos diversos da legislação aduaneira.

Na parte relativa à movimentação e armazenagem 
de mercadorías importadas ou a serem exportadas, 
determina-se que essas operações serão realizadas 
sob controle  aduaneiro em locais ou recintos alfan-
degados, discriminando-se as pessoas jurídicas que 
poderão executá-las nos portos, aeroportos e termi-
nais portuários, nas fronteiras terrestres, em recintos 
licenciados de estabelecimento empresarial, nas bases 
militares, em feiras e eventos semelhantes e nas lojas 
francas. A movimentação e a armazenagem de remes-
sas postais internacionais poderão ser realizadas em 
recintos próprios administrados pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos. Em qualquer desses locais, a 
Secretaria da Receita Federal poderá incumbir-se da 
administração das atividades e, em situações excep-
cionais, poderá realizá-las em locais ou recintos não  
alfandegados. O recinto de estabelecimento empresa-
rial licenciado para movimentação e armazenagem de 
mercadorias sob controle aduaneiro denominar-se-á 
Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (CLIA).

Quanto aos requisitos técnicos e operacionais 
para o alfandegamento, atribui-se à Secretaria da 
Receita Federal a prerrogativa de defini-los, devendo 
prever a segregação física do recinto e a separação 
das áreas destinadas às mercadorias importadas, a 
serem exportadas, despachadas para consumo ou 
industrializadas sob controle aduaneiro, podendo dis-
pensá-los onde forem desnecessários. Além disso, 
prevêem-se equipamentos para facilitar a fiscalização 
e instrumentos adequados aos tratamentos sanitários 
e quarentenários, bem como instalações para a como-
didade dos usuários. No processo de alfandegamento, 
deverão manifestar-se também os demais órgãos da 
administração pública federal, sobre a adequação do 
recinto aos requisitos técnicos próprios às atividades 
de controle por eles exercidas.

Estabelecem-se, outrossim,. as obrigações dos 
responsáveis pelos locais e recintos alfandegados com 
o objetivo de garantir a segurança, facilitar a fiscalização 
e manter os arquivos informatizados confiáveis.

Prevê-se, também, que a empresa detentora de 
local ou recinto alfandegado deverá prestar, na qualida-
de de depositária, fiança equivalente a dois por cento do 
valor médio  mensal das mercadorias importadas, valor 
que é fixado em R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil 
reais) no início da atividade. Estabelece-se, ademais, a 
forma de devolução dessa fiança em casos de extinção 
do alfandegamento.

Na parte relativa ao licenciamento e alfandegamen-
to do Clia, determina-se que a outorga de licença para 
sua exploração recairá sobre empresas que explorem 
serviços de armazéns gerais, que preencham as con-
dições de posse de patrimônio líquido de, no mínimo, 
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), propriedade ou 
posse direta do imóvel onde funcionará o Clia e apresen-
tação de projeto do Clia, com as aprovações pertinentes 
das autoridades locais e do meio-ambiente. Os Clias só 
poderão ser licenciados para locais que se situem no 
Distrito Federal, em Município capital de Estado ou in-
cluído em Região Metropolitana, naqueles em que exista 
aeroporto internacional ou porto organizado e, ainda, em 
município onde haja unidade da Secretaria da Receita 
Federal ou que seja limítrofe a este. O valor do patrimônio 
líquido estipulado poderá ser reduzido até à metade nas 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

A outorga de licença para exploração do Clia com-
pete ao Secretário da Receita Federal e a essa Secre-
taria atribui-se também a prerrogativa de disciplinar os 
procedimentos dos respectivos pedidos, cujas diretrizes 
maiores relativas a prazos e incumbências dos órgãos da 
Administração Pública se fixam na Medida Provisória.

Não poderá receber licença para exploração de 
Clia estabelecimento que –tenha sido punido, nos últimos 
cinco anos, com o cancelamento de licença equivalente 
ou que tenha em seu quadro societário pessoa física ou 
jurídica participante de outro estabelecimento que haja  
sofrido a mesma punição.

Na seção que trata da movimentação e armaze-
nagem de carga nas fronteiras terrestres. cuida-se da 
liberdade do sistema de preços nela prestação dos ser-
viços por parte das empresas, arredentárias de imoveis 
da união ou das concessionária ou permissionárias de 
serviços de transporte ferroviário internacional ou por 
outras empresas autorizadas à prestação desses ser-
viços. Estabelecem-se, entretanto, algumas proibições 
e limites à liberdade de preços e fixam-se sanções pela 
desobediência dessas proibições, que vão da suspen-
são do alfandegamento e do contrato ao seu cance-
lamento e rescisão.
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Quando o imóvel em que se prestam os serviços 
pertença à União, o contrato será precedido de licita-
ção realizada pelo Serviço de Patrimônio da União, ao 
qual é atribuído o encargo de disciplinar os contratos, 
suas garantias e sanções, em caso de descumprimen-
to de obrigações.

Nos casos de suspensão ou cancelamento do 
contrato e do alfandegamento, a Secretaria da Receita 
Federal, deverá assumir a administração dos serviços 
e do recinto, podendo, ainda, assumi-los quando não 
haja interesse da iniciativa privada ou, provisoriamente, 
enquanto se aguardem os trâmites do arrendamento. 
Quando os serviços forem prestados nesta modali-
dade, os preços serão estabelecidos pelo Ministro da 
Fazenda.

A seção seguinte da Medida Provisória institui 
normas para a transição e adaptação dos atuais res-
ponsáveis por locais alfandegados ao regime ora ins-
tituído. A Secretaria da Receita fixará prazo entre doze 
e trinta e seis meses para que os atuais responsáveis 
cumpram os requisitos técnicos e operacionais para 
alfandegamento.

Fixam-se em seguida normas para a opção dos 
atuais responsáveis pelo novo regime, garantindo-lhes 
o direito de exploração pelo prazo anteriormente con-
tratado e estabelecendo-se regras para a rescisão dos 
contratos nas diversas hipóteses em que a atividade 
vem sendo exercida. E relevante observar que a opção 
pelo novo regime se estende aos atuais operadores 
de porto seco em caráter emergencial ou em virtude 
de medida judicial. A seção trata ainda da solicitação 
de revogação da licença para exploração de Clia sob 
o novo regime.

A falta ou insuficiência de garantia financeira, o 
descumprimento de requisitos técnicos e operacionais 
ou de outras obrigações estarão sujeitos a sanções 
estabelecidas na Medida Provisória.

Permite-se, em situações excepcionais, o des-
pacho de exportação em recinto não alfandegado. 
Atribui-se, ademais, à Secretaria da Receita Federal, 
juntamente com outros órgãos da Administração Pú-
blica intervenientes nos processos de importação, o 
encargo de regulamentar o comércio fronteiriço reali-
zado por pessoas residentes em localidades onde não 
existam unidades aduaneiras.

A última seção normativa da Medida Provisória 
altera a legislação aduaneira variada, conforme se 
expõe a seguir.

Os documentos que cobrem a carga – fatura co-
mercial, manifesto de carga e romaneio (packing list) 
– ficam dispensados de tradução se estiverem expres-
sos em língua oficial do Mercosul ou da Organização 
Mundial do Comércio. Poderá o Poder Executivo exi-

gir registro no conhecimento de carga de condições 
ambientais. de embalagem e conservação da merca-
doria transportada, para fins de controle sanitário, fi-
tossanitário, zoossanitário, ambiental e de segurança 
pública.

Os créditos tributários ou comerciais correspon-
dentes a mercadorias extraviadas serão exigidos do 
responsável mediante lançamento de ofício, para isso 
devendo a autoridade aduaneira definir, entre o trans-
portador ou o depositário, aquele que deu causa ao 
extravio.

Define-se a obrigação de o importador devolver 
ao exterior ou destruir mercadoria estrangeira cuja 
importação não seja legalmente autorizada, caben-
do esta obrigação ao transportador internacional, se 
a mercadoria não autorizada estiver acobertada por 
conhecimento de carga à ordem ou consignada a 
pessoa inexistente ou com domicílio desconhecido no 
País. Estipulam-se, outrossim, as sanções e medidas 
alternativas para o caso de descumprimento dessa 
obrigação. O depositário da mercadoria também ficará 
sujeito a sanções caso não a devolva ao exterior ou 
não a destrua.

Condiciona-se a transferência da titularidade de 
mercadoria de procedência estrangeira, por endosso 
do conhecimento de carga, à comprovação documen-
tal da transação, dispensada esta no caso de endosso 
bancário.

Na hipótese de sucessão aberta no exterior, o 
herdeiro ou legatário poderá desembaraçar os bens 
possuidos pelo de cujus na data do óbito, com o tra-
tamento de bagagem desacompanhada.

o art. 27 da medida provisória altera o § 3º do 
art. 2º da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, 
retirando a ocorrência de avaria das hipóteses presu-
midas do fato gerador do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados na importação, ficando essa presunção 
restrita ao extravio de mercadorias.

O art. 28 altera os arts. 60 e 111 do Decreto-Lei 
nº 37, de 18 de novembro de 1966, excluindo do con-
ceito de extravio os casos de erro inequívoco ou com-
provado de expedição e esclarecendo que a pena de 
perda do veículo se aplica a veículos e embarcações 
que atraquem a outros procedentes do exterior ou a 
ele destinados, permitindo transbordo de mercadorias 
ou pessoas.

O art. 29 altera os arts. 22 e 23 do Decreto-Lei nº 

1.455, de 7 de abril de 1976, determinando o ressar-
cimento dos custos administrativos de fiscalização e 
controle aduaneiros. Estabelece-se ao valor de R$45,00 
(quarenta e cinco reais) por carga que implique ativi-
dade extraordinária de fiscalização.
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O ressarcimento pelos deslocamentos de servidor 
para prestar serviço em local fora da sede da repartição 
de expediente será no valor correspondente às despe-
sas do deslocamento.

O ressarcimento pela vistoria técnica de local ou 
recinto para a finalidade de alfandegamento é estabe-
lecido em R$10.000,00 (dez mil reais), uma única vez, 
e em R$2.000,00, uma vez por ano, para vistorias pe-
riódicas. A auditoria de sistema de controle informati-
zado para usufruir regime aduaneiro especial tem sua 
indenização fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais). Os 
valores estabelecidos poderão ser alterados anualmente 
pelo Ministro da Fazenda. São ademais fixados os pra-
zos de pagamento do ressarcimento nas suas diversas 
hipóteses de incidência.

O art. 23 do Decreto-Lei nº 1.455, de 1976, é acres-
cido do inciso VI para considerar dano ao erário, sujeito 
à pena de rendimento, a falta de declaração, pelo via-
jante procedente do exterior, de mercadorias que, pela 
sua quantidade ou características, revelem finalidade 
comercial ou representem risco sanitário, fitossanitário 
ou zoossanitário.

No art. 30, altera-se o art. 7º do Decreto-lei nº 

2.472, de 10 de setembro de 1988, para permitir que 
a Secretaria da Receita Federal organize recintos al-
fandegados para o exercício do controle por parte das 
autoridades aduaneiras e dos demais órgãos da admi-
nistração pública federal nas fronteiras terrestres. Esses 
recintos poderão ser equiparados, para efeitos fiscais, 
a um ponto de fronteira alfandegado, podendo situar-se 
em pontos interiores do território para atender aos prin-
cípios de economia, segurança e facilidade logística. O 
transporte de mercadorias entre os pontos de fronteira 
e esses recintos se fará pelo regime especial de trânsito 
aduaneiro, que, neste caso, será automático.

A Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, tem o 
inciso VI do art. 36 alterado pela exclusão da avaria como 
objeto de apuração da responsabilidade tributária.

O art. 33 da medida provisória acrescenta o § 8º 
ao art. 7º da Lei nº 9.019, de 30 de março de 1995, es-
tabelecendo a competência das Delegacias de Julga-
mento da Receita Federal e do Terceiro Conselho de 
Contribuintes para o julgamento dos processos relativos 
aos direitos antidumping e compensatórios.

O art. 34 da Proposição em exame altera disposi-
tivos do art. 65 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, 
que regulamenta o porte de moeda nacional ou estran-
geira em espécie, na entrada ou saída do País. A nova 
regulamentação extingue o limite de R$10.000,00 (dez 
mil reais), conferindo ao Conselho Monetário Nacional a 
atribuição de fixá-lo e estabelecendo a forma pela qual 
poderá ocorrer a perda do valor em favor do Tesouro 
Nacional, quando esse teto for excedido.

O art. 35 da medida provisória altera o § 1º do art. 
3º da Lei nº 9.716, de 26 de novembro de 1998, para 
incluir na incidência da Taxa de Utilização do Sistema 
Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX – a re-
tificação da declaração de importação.

O art. 36 acrescenta § 3º ao art. 69 e altera a 
redação dos parágrafos 5º e 8º do art. 76, todos da 
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. O § 3º, 
acrescido ao art. 69, estabelece que a multa por clas-
sificação ou quantificação incorreta de mercadoria na 
exportação incide sobre o preço da mercadoria que 
conste da nota. A alteração da redação do § 5º do 
art. 76 reduz de cinco anos para trezentos e sessenta 
e cinco dias o prazo em que a repetição de infração 
acarretará agravamento da sanção por reincidência 
nas infrações cometidas pelos intervenientes nas ope-
rações de comércio exterior já sancionados com pena 
de advertência. O § 8º do art. 76 é alterado para es-
tabelecer que a autoridade competente para aplicar 
as sanções a infrações administrativas no comércio 
exterior é o titular da unidade local da Secretaria da 
Receita Federal responsável pela apuração da infra-
ção excluindo a competência de outras autoridades 
que concedam regimes aduaneiros, procedimentos 
simplificados, habilitação para o despacho aduaneiro 
ou para a armazenagem e movimentação de merca-
dorias e serviços conexos.

Os artigos 37 a 40 tratam do Adicional ao Frete 
para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM. O 
art. 37 altera os arts. 7º, 12 e 35 da Lei nº 10.893, de 
13 de julho de 2004, para determinar que deverão ser 
repassadas ao Ministério dos Transportes as informa-
ções referentes ao controle da arrecadação do AFRMM, 
vinculando os despachos aduaneiros à informação de 
sua liquidação e estabelecendo procedimentos para 
os financiamentos que utilizam o Fundo da Marinha 
Mercante.

O art. 38 trata da forma de ressarcimento às 
empresas de navegação que transportem cargas 
para portos das regiões Norte e Nordeste, isentas do 
AFRMM.

O art. 39. esclarece o carátér automático da não 
incidência do AFRMM sobre os fretes de mercadorias 
originários de portos das regiões Norte ou Nordeste 
ou a elas destinados e o art. 40 trata de procedimen-
tos operacionais relativos à aplicação e fiscalização 
do AFRMM.

O art. 42 autoriza o credenciamento de entes pú-
blicos ou privados pelo Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento para a prestação dos serviços 
de tratamento fitossanitário em pontos alfandegados 
com fins de quarentena.
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Determina-se, por fim, que a Secretaria da Recei-
ta Federal discipline a aplicação da medida provisória e 
duplica-se, nos dois primeiros anos, o prazo do art. 11 
(cento e oitenta dias) para que essa Secretaria e os de-
mais órgãos da Administração forneçam pessoal para 
as atividades de fiscalização dos CLIA.

A vigência da medida provisória é imediata, exceto 
para o art. 29 (indenização dos custos administrativos da 
fiscalização), cuja eficácia se iniciará no primeiro dia do 
quarto mês subseqüente ao de sua publicação.

No prazo regimental foram oferecidas 189 emen-
das, com a discriminação exibida em anexo.

Esgotado o prazo regulamentar, não houve manifes-
tação da Comissão Mista, cabendo, assim, ao Plenário da 
Câmara dos Deputados deliberar sobre a Proposição.

É o relatório.

II - Voto do Relator

Conforme prescrevem os §§ 5º e 6º do art. 62 da 
Constituição Federal e o art. 5º da Resolução nº 1, de 
2002, do Congresso Nacional, cabe ao Plenário da Câ-
mara dos Deputados deliberar sobre as medidas provi-
sórias, apreciando-lhes o preenchimento dos pressupos-
tos constitucionais, a constitucionalidade, a adequação 
financeira e orçamentária e o mérito.

Dos Pressupostos Constitucionais
Requer o caput do art. 62 da Constituição Fede-

ral que haja relevância e urgência para a adoção pelo 
Presidente da República de medidas provisórias com 
força de lei.

A justificação que a Exposição de Motivos nº 75/2006 
– MF apresenta para a adoção da Medida Provisória nº 

320, de 2006 apóia-se no seguinte arrazoado:

“Justifica-se a adoção de Medida Provi-
sória para tratar das matérias aqui descritas 
pela inquestionável relevância de que se reveste 
toda e qualquer proposta que objetive melhorar 
a logística no comércio exterior brasileiro, bem 
assim a adoção de medidas que aperfeiçoem a 
legislação aduaneira do País, restringindo e pu-
nindo as irregularidades e beneficiando aqueles 
que corretamente atuam nessa área, com ine-
gáveis ganhos para a economia brasileira como 
um todo, inclusive por seus reflexos positivos na 
geração de emprego e renda, fatores que tam-
bém atribuem às medidas propostas o caráter de 
urgência, pois a acumulação dos problemas hoje 
existentes poderá, no curto prazo, comprometer 
a atuação das empresas nacionais, retirando-
lhes competitividade no comércio internacional 
cada dia mais dinâmico”.

Considerando que a logistica do comércio exterior 
brasileiro é tema notoriamente relevante para a Eco-
nomia Nacional e que a capacidade de armazenagem 
nos portos encontra-se no limite, configurando inega-
velmente questão urgente, entendemos preenchidos 
os requisitos de relevância e urgência para a adoção 
de medida provisória.

Da Constitucionalidade, Juridicidade, Técnica Le-
gislativa

Quanto à constitucionalidade, questionou-se a 
substituição do regime de concessão e permissão 
para a exploração de recintos e locais alfandegados 
pelo de licença, com o argumento de que, por adotar 
uma modalidade de prestação de serviço público não 
autorizada pela Constituição e sem licitação, a Medida 
Provisória afrontaria a Lei Maior.

Vamos, no entanto, ao texto e procuremos inter-
pretá-lo. O art. 1º da Medida Provisória reza:

“Art. 1º A movimentação e a armazenagem de 
mercadorias importadas ou despachadas para expor-
tação e a prestação de serviços conexos serão feitas 
sob controle aduaneiro em locais e recintos alfande-
gados.”

Distinguem-se aí claramente dois tipos de opera-
ções: de um lado, a movimentação e a armazenagem 
de mercadorias de outros, o controle aduaneiro. Esta 
distinção responde ao questionamento de inconstitu-
cionalidade e é corroborado pela Constituição que, em 
seu art. 21 inciso XII, enumera os serviços que a União 
deve explorar diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão. Entre eles não se encontra 
a armazenagem de quaisquer mercadorias. A confu-
são deveu-se provavelmente à denominação corren-
te, de “porto seco”, que poderia levar ao engano de 
equipará-los aos portos marítimos, fluviais e lacustres, 
mencionados no citado art 21 inc. XII alínea f. Trata-
se, no entanto, de mera metáfora de uso relativamente 
recente. Os serviços de armazenagem enquanto tais 
são, por sua natureza, privados. Público e estatal é 
o controle que sobre as mercadorias importadas e a 
exportar cumpre exercer.

Entendemos, pois, que, não existindo previsão 
constitucional para que a exploração de armazéns se 
exerça como serviço público, não há como inquinar 
de inconstitucional este dispositivo da Proposição em 
apreço.

Fica, dessa forma, no nosso entender, superada 
a questão da inconstitucionalidade.

Quanto à juridicidade, poder-se-ia alegar a que-
bra de contratos com relação aos atuais responsáveis 
por locais e recintos alfandegados, também superada 
pela garantia da execução desses contratos até seu 
termo final, pela opção oferecida aos atuais responsá-



51454 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006

veis para migrar ou não para o novo regime e pela 
cláusula revogatória, que lhes resguarda os direitos, 
caso não optem pela rescisão dos contratos.

No mais, foram observados os ditames da téc-
nica legislativa.

Da Adequação Financeira e Orçamentária
A respeito da preliminar acerca da adequação 

financeira e orçamentária, observa-se que não há 
renúncia fiscal, tendo efeito insignificante sobre o 
orçamento a descaracterização da avaria como fato 
gerador do Imposto sobre Produtos Industrializa-
dos, mais do que compensada por medidas outras 
do Medida Provisória, observando-se que a nova 
disciplina sobre o ressarcimento da fiscalização e 
controle aduaneiro extraordinários aportará recur-
sos significativos ao Erário. Não se configura, pois, 
incompatibilidade nem inadequação, quer financeira 
quer orçamentária.

Do Mérito
No mérito, o objetivo central da Medida Provisó-

ria em exame, segundo a Exposição de Motivos do 
Ministro da Fazenda, é a “reestruturação do modelo 
jurídico dos recintos aduaneiros de zona secundá-
ria”. Com efeito, a principal medida substantiva da 
M.P. nº 320, de 2006, é a substituição dos regimes 
de permissão e concessão, que pressupõem licita-
ção pública, pelo regime de licenciamento, para a 
outorga à iniciativa privada da administração dos 
denominados “portos secos”.

A premissa do regime anterior supunha que a 
armazenagem e movimentação de cargas importadas 
e a exportar eram um serviço público, que deveria ser 
concedido ou permitido, para o que os interessados 
se habilitariam em licitação pública. O novo regime 
concebe a armazenagem e movimentação como 
serviços privados realizados sob controle aduaneiro, 
este, sim, de caráter público e indelegável.

Outro ponto a considerar é o questionamento 
de instituir-se, mediante o Projeto, um “cartório” para 
a outorga da administração dos Clias. Ora, “cartório” 
era exatamente o que existia no regime antigo. Uma 
vez concedido, ninguém mais poderia entrar no ne-
gócio. A diretriz qua preside ao regime de licença é 
exatamente a de que qualquer pessoa jurídica que 
preencha os requisitos para o licenciamento, obterá 
a licença. A comparação adequada é com o licen-
ciamento de veículos pelos Detrans: se o veículo 
está regular, a licença é automática. Dessa forma, 
se estabelecerá realmente a concorrência entre as 
empresas que se dispuserem a administrar os Clias e 
tiverem sua habilitação reconhecida pela Receita.

A Proposição enumera adequadamente as pessoas 
jurídicas que poderão exercer os serviços de armaze-
nagem e movimentação de cargas nos diversos locais 
admissíveis e os requisitos técnicos e operacionais que 
as empresas deverão preencher para habilitarem-se à 
licença de exploração de local ou recinto alfandegado. 
Procura-se, assim, atender à operacionalidade e se-
gurança do controle aduaneiro e à comodidade dos 
usuários.

As obrigações estatuídas no art. 3º para os res-
ponsáveis pelos recintos alfandegados e pela carga e 
descarga das mercadorias objetivam garantir seguran-
ça e eficácia à fiscalização tanto da Aduana como das 
demais agências do poder público.

A garantia de dois por cento (2%) do valor médio 
mensal das mercadorias movimentadas é exigida dos 
responsáveis pelo Clia, como depositários de mercadorias 
sob controle aduaneiro, para assegurar a liquidação de 
eventual crédito tributário que sobre elas venha a incidir. 
Arbitrou-se um valor fixo para o início da atividade, quan-
do não há estatísticas para estimar o valor médio.

O art. 6º fixa condições para o licenciamento e o 
alfandegamento, entre as quais, um patrimônio mínimo 
e o exercício da atividade de exploração de armazéns 
gerais, podendo o patrimônio exigido ser reduzido à me-
tade nas regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste. O ob-
jetivo dessas prescrições é assegurar que as empresas 
que se candidatem à obtenção da licença demonstrem 
qualificação profissional e solidez econômica, evitando-
se aventuras que poderiam ocorrer.

No § 1º do art. 6º se enumeram os locais em que 
se autorizarão CLIAs. A enumeração atende, por um 
lado à necessidade da logística do comércio exterior e, 
por outro, à possibilidade de provisão de pessoal pela 
Secretaria da Receita Federal e pelos demais órgãos e 
agências da Administracão Pública.

O art. 7º e seus parágrafos descrevem, dentro do 
razoável, o ato de outorga da licença e do alfandega-
mento e os procedimentos mais usuais que serão au-
torizados.

Os arts. 9º a 12 tratam do processamento dos pedi-
dos de alfandegamento e licenciamento dos CLIAs pela 
Secretaria da Receita Federal e dos prazos no decurso 
do processo e para provisão de pessoal pelos órgãos 
públicos. Entendo que os procedimentos e os prazos 
são adequados, assim como a duplicação do prazo, nos 
dois primeiros anos, para que a Secretaria da Receita 
Federal e os demais órgãos públicos provejam pesso-
al para atender os CLIAs. Devem, também, competir à 
Secretaria da Receita Federal, com audiência dos de-
mais órgãos e agências da Administração, os atos que 
visam à outorga da licença e ao alfandegamento do 
recinto ou local.
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O art. 13 e seus parágrafos tratam dos serviços 
prestados pelas empresas arrendatárias de imóveis 
da União localizados em pontos de passagem de 
fronteira e por concessionárias ou permissionárias 
de transporte ferroviário internacional, estabelecem a 
liberdade de fixação de preços, fixando-lhes limites, 
prevêem intervenção da Receita Federal em casos 
de suspensão ou cancelamento do alfandegamento e 
paralisação da prestação de serviços, e ditam normas 
na hipótese de arrendamento de imóvel pertencente 
à União. No art. 14 declinam-se as circunstâncias em 
que a Secretaria da Receita Federal se incumbirá de 
serviços de armazenagem nas hipóteses do art. 13. 
Dessa forma, resguardam-se os interesses do públi-
co e do controle aduaneiro, num sistema de mercado, 
para a armazenagem sob controle fiscal.

Os arts. 15 a 17 versam sobre a transição do 
antigo para o novo regime, determinando prazos de 
adaptação, permitindo a opção dos atuais detentores 
de permissão ou concessão pelo novo regime, garan-
tindo aos que exerçam atividades em imóveis da União 
o direito à exploração até o termo do contrato de con-
cessão. Prevê-se, no art. 18, solicitação de revogação 
do licenciamento e, no art. 19, as penalidades pelo 
descumprimento de requisitos técnicos e operacio-
nais ou insuficiência da garantia. Preserva-se, dessa 
forma, o direito dos atuais detentores de concessão e 
permissão e, por outro lado, admite-se sua migração 
para o novo regime, caso por ele optem.

O art. 20 admite despacho de exportação em re-
cintos não alfandegados, em caráter precário, e o art. 
21 incumbe os órgãos encarregados do controle da 
importação e da exportação de disciplinarem o regis-
tro e o controle do comércio fronteiriço onde inexistam 
unidades aduaneiras. Trata-se de incorporar às normas 
práticas que já ocorrem por pressão de circunstâncias 
incontornáveis e, por isso, merecem ser legalizadas.

Os arts. 22 a 36 alteram uma gama variada de 
dispositivos da legislação aduaneira: normas sobre 
manifesto e fatura comercial (art. 22), crédito tributário 
devido em razão de extravio de mercadorias (art. 23), 
devolução de mercadorias ao exterior por terem sua 
importação vedada por normas ambientais, sanitárias 
ou de segurança (art. 24), regras relativas à transfe-
rência de mercadorias por endosso de conhecimento 
(art. 25), desembaraço de bens havidos de sucessão 
no exterior (art. 26), descaracterização da avaria como 
fator gerador do IPI (art. 27), aperfeiçoamento da con-
ceituação de extravio (art. 28), exclusão da incidência 
tributária sobre a avaria (art. 32), competência de jul-
gamento de processos sobre direitos comerciais anti-
dumping e compensatórios (art. 33), porte de moeda 
em espécie (art. 34), incidência da taxa pela utilização 

do Siscomex na retificação de declaração de importa-
ção (art. 35), critérios, reincidência e competência para 
aplicação de multa na exportação (art. 36). Trata-se, 
em todos os casos, de aperfeiçoamentos pontuais da 
legislação aduaneira, com a finalidade de eliminar ou 
adequar dispositivos legais, responsáveis, muitas ve-
zes, pelo emperramento e burocracia dos trâmites do 
comércio exterior.

O art. 29, embora mesclado à alteração dessa 
legislação dispersa, tem conteúdo que se refere ao 
tema principal da Medida Provisória em exame. Es-
pecifica-se aí o quantum e a forma do ressarcimento 
dos serviços de fiscalização e controle aduaneiros. 
Embora não se deva admitir que o controle aduaneiro 
seja um serviço a ser remunerado como no mercado, 
o acréscimo do ônus à Administração Pública será, 
dessa forma, adequadamente ressarcido.

No mesmo art. 29, inclui-se entre as hipóteses 
de infração de dano ao erário, sujeitas à pena de per-
dimento, a falta de declaração, pelo viajante proce-
dente do exterior, de mercadorias com características 
de comércio. Trata-se de providência moralizadora a 
desincentivar o descaminho.

No art. 30 propõe-se uma solução para regularizar 
mercadorias que entram pelas fronteiras, considerando 
trânsito o percurso dessas mercadorias até um ponto 
interior alfandegado.

Os arts. 37 a 40 tratam do aperfeiçoamento do 
controle, da não incidência e dos procedimentos re-
lativos ao Adicional ao Frete para Renovação da Ma-
rinha Mercante.

Pelo art. 41, a Secretaria da Receita Federal 
deverá disciplinar a aplicação das normas contidas 
na Medida Provisória, atribuição necessária devido 
às múltiplas circunstâncias locais e complexidade de 
temas tratados.

Por fim, os arts. 44 e 45 contêm as cláusulas de 
vigência, de eficácia e as revogatórias. A revogação 
dos dispositivos que contrariam o disposto na Medida 
Provisória resguarda os direitos dos atuais concessio-
nários e permissionários que não optem pela rescisão 
contratual, e a eficácia postergada do art. 29 se justi-
fica pelo ônus financeiro que implica, apesar de este 
não configurar tributo ou contribuição.

Em suma, a Medida Provisória nº 320, de 2006, 
na sua parte central, versa tema da mais indeclinável 
relevância, qual seja, a logística do comércio exterior, 
Com efeito, ela inova os aspectos institucionais da ar-
mazenagem de cargas importadas e a exportar, permi-
tindo sua interiorização, superando, ao mesmo tempo, 
o esgotado modelo vigente que burocratiza e obstrui a 
ampliação do movimento das cargas. E à crise desse 
modelo, baseado no regime de permissão e concessão 
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de serviços públicos, que a Proposição pretende trazer 
uma solução adotando o paradigma do Centro Logístico 
e Industrial Aduaneiro, administrado pela iniciativa privada, 
com controle aduaneiro e conferido mediante o regime de 
licenciamento, sem dúvida mais consentâneo com a natu-
reza das atividades que nele serão exercidas.

Das Emendas
Quanto às emendas oferecidas à Medida Provisó-

ria nº 320, segundo nosso entendimento, não incidem, 
em inconstitucionalidade. Consideram-se inadequadas, 
financeira e orçamentariamente, as de nºs 182 e 189, e 
adequadas as demais. No mérito, acatam-se totalmente as 
de nºs 136, 137 138, 162, 163, 164 e 165, e parcialmen-
te as de nºs 45, 46, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 79, 80, 
81, 82, 143, 144, 145, 146, 161, 166, 181, 183, 184, 185 

e 186, na forma do Projeto de Lei de Conversão, sendo 
as demais rejeitadas.

Por todo o exposto, voto pelo preenchimento dos 
requisitos constitucionais de relevância e urgência da Me-
dia Provisória nº 320, de 2006, pela sua constitucionalida-
de, juridicidade e boa técnica legislativa; na preliminar de 
adequação financeira e orçamentária, voto pela sua ade-
quação. Quanto às emendas apresentadas, são julgadas 
inadequadas, financeira e orçamentariamente, as de nºs 
182 e 189; aproveitam-se integralmente as de nºs 136, 137, 
138, 162, 163, 164 e 165, e, parcialmente, as de nºs 45, 
46, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 79, 80, 81, 82, 143, 144, 
145, 146, 161, 166, 181, 183, 184, 185 e 186, na forma 
do Projeto de Lei de Conversão, rejeitadas as demais. No 
mérito, voto pela aprovação da Medida Provisória nº 320, 
de 2006, na forma do Projeto de Lei de Conversão anexo. 
– Deputado Edinho Montemor, Relator.
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
(MP Nº 320, DE 2006)

Dispõe sobre a movimentação e ar-
mazenagem de mercadorias importadas 
ou despachadas para exportação, o alfan-
degamento de locais e recintos, a licença 
para explorar serviços de movimentação 
e armazenagem de mercadorias em Cen-
tro Logístico e Industrial Aduaneiro, altera 
a legislação aduaneira e dá outras provi-
dências.

O Congresso Nacional decreta:
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:

I –portos, aeroportos e terminais portu-
ários, pelas pessoas jurídicas:

a) concessionárias ou permissionárias 
dos serviços portuários e aeroportuários, ou 
empresas e órgãos públicos constituídos para 
prestá-las;

b) autorizadas a explorar terminais por-
tuários privativos, de uso exclusivo ou misto, 
nos respectivos terminais; ou

c) arrendatárias de instalações portuá-
rias ou aeroportuárias e concessionárias de 
uso de áreas em aeroportos, nas respectivas 
instalações;

II –fronteiras terrestres, pelas pessoas 
jurídicas:

a) arrendatárias de imóveis pertencentes 
à União, localizados nos pontos de passagem 
de fronteira;

b) concessionárias ou permissionárias 
dos serviços de transporte ferroviário inter-
nacional, ou qualquer empresa autorizada a 
prestar esses serviços, nos termos da legisla-
ção específica, nos respectivos recintos ferro-
viários de fronteira;

III –recintos de estabelecimento empre-
sarial licenciados, pelas pessoas jurídicas ha-
bilitadas nos termos desta Lei;

IV –bases militares, sob responsabilidade 
das Forças Armadas;

V –recintos de exposições, feiras, con-
gressos, apresentações artísticas, torneios 
esportivos e assemelhados, sob a respon-

sabilidade da pessoa jurídica promotora do 
evento; e

VI –lojas francas e seus depósitos, sob 
a responsabilidade da respectiva empresa 
exploradora.

§ 2º A movimentação e a armazenagem de re-
messas postais internacionais poderão ser realizadas 
em recintos próprios sob responsabilidade da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos.

§ 3º O recinto de estabelecimento empresarial 
referido no inciso III do § 1º denomina-se Centro Lo-
gístico e Industrial Aduaneiro (CLIA).

§ 4º A Secretaria da Receita Federal poderá ad-
mitir a movimentação e a armazenagem de mercado-
rias importadas ou despachadas para exportação em 
locais ou recintos não-alfandegados para atender a 
situações eventuais ou solucionar questões relativas a 
operações que não possam ser executadas nos locais 
ou recintos alfandegados em face de razões técnicas, 
ouvidos os demais órgãos e agências da Administra-
ção Pública Federal, quando for o caso.

§ 5º As atividades relacionadas neste artigo po-
derão ser executadas sob a administração da Se-
cretaria da Receita Federal, nas hipóteses definidas 
nesta Lei.

Dos Requisitos Técnicos e Operacionais para o 
Alfandegamento

Art. 2º A Secretaria da Receita Federal definirá 
os requisitos técnicos e operacionais para o alfande-
gamento dos locais e recintos indicados no art. 1º, 
bem assim daqueles destinados ao trânsito interna-
cional de pessoas e de veículos de passageiros, a 
serem atendidos pela pessoa jurídica responsável, 
com observância dos princípios de segurança e ope-
racionalidade aduaneiras, abrangendo, dentre outros, 
os seguintes aspectos:

I – segregação e proteção física da área 
do recinto;

II – segregação física ou delimitação en-
tre as áreas de armazenagem de mercadorias 
para exportação, para importação, despacha-
das para consumo e para operações de indus-
trialização sob controle aduaneiro;

III – edifícios e instalações, aparelhos 
de informática, mobiliário e materiais, para o 
exercício das atividades da Secretaria da Re-
ceita Federal e, quando necessário, de outros 
órgãos ou agências da Administração Pública 
Federal;

IV –balanças, instrumentos e aparelhos 
de inspeção não-invasiva, como os aparelhos 
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de raios X ou gama, e outros instrumentos 
necessários à fiscalização e controle adua-
neiros, bem assim de pessoal habilitado para 
sua operação;

V – edifícios e instalações, equipamen-
tos, instrumentos e aparelhos especiais para 
a verificação de mercadorias frigorificadas, 
apresentadas em tanques ou recipientes que 
não devam ser abertos durante o transporte, 
produtos químicos, tóxicos e outras mercado-
rias que exijam cuidados especiais para seu 
transporte, manipulação ou armazenagem;

VI – instalação e equipamentos adequa-
dos para os tratamentos sanitários e quaren-
tenários prescritos por órgãos ou agências 
da Administração Pública Federal, tais como 
rampas, câmaras refrigeradas, autoclaves e 
incineradores;

VII – oferta de comodidades para pas-
sageiros internacionais, transportadores, des-
pachantes aduaneiros e outros intervenientes 
no comércio exterior, que atuem ou circulem 
no recinto; e

VIII – disponibilização de sistemas, com 
acesso remoto pela fiscalização federal, obser-
vadas as limitações de acesso a informações 
protegidas por sigilo fiscal, para:

a) vigilância eletrônica do recinto;
b) registro e controle de acesso de pes-

soas e veículos; e
c) registro e controle das operações re-

alizadas com mercadorias, inclusive seus es-
toques.

§ 1º Os requisitos referidos nos incisos I e II, 
onde se revelarem desnecessários à segurança adu-
aneira, poderão ser dispensados pela Secretaria da 
Receita Federal.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também aos 
demais requisitos, nas situações em que se revelarem 
dispensáveis, considerando o tipo de carga ou merca-
doria movimentada ou armazenada, o regime aduanei-
ro autorizado no recinto, a quantidade de mercadoria 
movimentada e outros aspectos relevantes para a se-
gurança e a operacionalidade aduaneiras, bem assim 
nas situações em que o alfandegamento do recinto se 
der para atender a necessidades turísticas temporárias 
ou para evento certo.

§ 3º Será exigida regularidade fiscal, relativa aos 
tributos e contribuições administrados pela Secretaria 
da Receita Federal, à Previdência Social e ao Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, como condição para 
o alfandegamento.

§ 4º O disposto neste artigo não dispensa o cum-
primento de outras exigências decorrentes de lei ou 
de acordo internacional.

§ 5º Será exigida, ainda, como condição para 
alfandegamento, manifestação dos demais órgãos e 
agências da administração pública federal, sobre a 
adequação do local ou recinto aos requisitos técnicos 
próprios às atividades de controle por esses exerci-
dos, relativamente às mercadorias ali movimentadas 
ou armazenadas.

§ 6º Aplicam-se aos locais e recintos destinados 
ao trânsito internacional de pessoas e de veículos de 
passageiros, no que couber, as disposições do § 4º 
do art. 1º.

Das Obrigações dos Responsáveis por Locais e 
Recintos Alfandegados

Art. 3º São obrigações da pessoa jurídica res-
ponsável por local ou recinto alfandegado:

I – disponibilizar à fiscalização aduaneira 
o acesso imediato a qualquer mercadoria, ve-
ículo ou unidade de carga no local ou recinto 
alfandegado;

II – prestar aos órgãos e agências da 
administração pública federal que atuem no 
local o apoio operacional necessário à exe-
cução da fiscalização, inclusive mediante a 
disponibilização de pessoal para movimenta-
ção de volumes, manipulação e inspeção de 
mercadorias e coleta de amostras;

III – manter sempre, no local ou recinto, 
prepostos com poderes para representá-la pe-
rante as autoridades dos órgãos e agências 
referidos no inciso II;

IV – cumprir e fazer cumprir as regras 
estabelecidas pela Secretaria da Receita Fe-
deral, para autorização e controle de acesso 
de veículos, pessoas e cargas, bem assim as 
demais normas de controle aduaneiro;

V – manter as condições de organização, 
segurança e salubridade no local ou recinto, 
necessárias às respectivas operações, com 
conforto para empregados e usuários, bem 
assim para a boa execução e imagem dos 
serviços públicos;

VI – manter instrumentos e aparelhos, 
inclusive de informática, dentro das configu-
rações técnicas estabelecidas pelos órgãos e 
agências da administração pública federal;

VII – coletar informações sobre a vida 
pregressa dos empregados, inclusive das em-
presas contratadas que prestem serviços no 
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recinto, incluindo a verificação de endereço e 
antecedentes criminais relacionados ao comér-
cio exterior, mantendo os dossiês atualizados 
e à disposição dos órgãos de fiscalização;

VIII – pesar, quantificar volumes de car-
ga, realizar triagens e identificar mercadorias 
e embalagens sob sua custódia, e prestar as 
pertinentes informações aos órgãos e agências 
da administração pública federal, nas formas 
por essas estabelecidas;

IX – levar ao conhecimento da fiscaliza-
ção aduaneira informações relativas a infração 
à legislação aduaneira, praticada ou em curso, 
e aos órgãos e agências da administração pú-
blica federal informações sobre infrações aos 
seus controles, nos termos definidos pelos 
respectivos órgãos ou agências;

X – guardar em boa ordem documen-
tos pertinentes às operações realizadas sob 
controle aduaneiro, nos termos da legislação 
própria, para exibi-los à fiscalização federal, 
quando exigido;

XI – manter os arquivos e sistemas infor-
matizados de controle das operações referidas 
no inciso X, e disponibilizar o acesso dessas 
bases de dados à fiscalização da Secretaria 
da Receita Federal;

XII – manter os arquivos e sistemas in-
formatizados de controle e operações relativas 
aos outros órgãos e agências da administração 
pública federal que exerçam controles sobre 
as mercadorias movimentadas, para fins de 
sua correspondente fiscalização;

XIII – designar o fiel do armazém, obser-
vadas as determinações estabelecidas pela 
Secretaria da Receita Federal, mediante sua 
prévia aprovação;

XIV – manter o atendimento dos requi-
sitos técnicos e operacionais e a regularida-
de fiscal a que se refere o art. 2º, bem assim 
a regularidade dos recolhimentos devidos ao 
Fundo Especial de Desenvolvimento e Aper-
feiçoamento das Atividades de Fiscalização 
– FUNDAF, criado pelo Decreto-Lei nº 1.437, 
de 17 de dezembro de 1975; e

XV – observar as condições regulamen-
tares para entrega de mercadorias desem-
baraçadas, inclusive quanto à liberação pelo 
transportador internacional.

§ 1º A identificação das mercadorias de que trata 
o inciso VIII poderá ser feita por amostragem, na forma 
definida pela Secretaria da Receita Federal, e mediante 
uso de aparelhos de verificação não–invasiva, resguar-

dando–se os controles efetuados pelos demais órgãos 
e agências da Administração Pública Federal.

§ 2º Os órgãos e agências da Administração Pú-
blica Federal estabelecerão requisitos técnicos comuns 
para as configurações dos instrumentos e aparelhos 
referidos no inciso VI e procedimentos integrados ou 
de compartilhamento de informações para os efeitos 
dos incisos VIII, IX e XII.

§ 3º As disposições deste artigo não dispensam 
o cumprimento de outras obrigações legais.

§ 4º O disposto neste artigo aplica–se, no que 
couber, à pessoa jurídica responsável pela operação 
de carga e descarga da embarcação transportadora, 
no uso do direito ou prioridade de acostagem, conce-
dido pela autoridade portuária.

Da Garantia Prestada pelos Depositários

Art. 4º A empresa responsável por local ou recin-
to alfandegado deverá, na qualidade de depositária, 
nos termos do art. 32 do Decreto–Lei nº 37, de 18 de 
novembro de 1966, prestar garantia à União, no valor 
de dois por cento do valor médio mensal, apurado no 
último semestre civil, das mercadorias importadas en-
tradas no recinto alfandegado, excluídas:

I – as desembaraçadas em trânsito adu-
aneiro ou registradas para despacho para con-
sumo até o dia seguinte ao de sua entrada no 
recinto; e

II – as depositadas nos recintos relacio-
nados no inciso V do § 1º do art. 1º.

§ 1º Para efeito de cálculo do valor das merca-
dorias a que se refere o caput, será considerado o 
valor consignado no conhecimento de carga ou outro 
documento estabelecido pela Secretaria da Receita 
Federal.

§ 2º A garantia deverá ser prestada sob a forma 
de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro adu-
aneiro, até o décimo dia útil seguinte ao do semestre 
civil encerrado, dela podendo ser deduzido o valor do 
patrimônio líquido da empresa, apurado no balanço de 
31 de dezembro do ano imediatamente anterior ou, no 
caso de início de atividade, no balanço de abertura.

§ 3º Para iniciar a atividade, a empresa responsá-
vel deverá prestar garantia no valor de R$250.000,00 
(duzentos e cinqüenta mil reais), na forma prevista no 
§ 2º, até o décimo dia útil seguinte ao da publicação 
do ato de alfandegamento.

Art. 5º Na hipótese de cancelamento do alfande-
gamento do local ou recinto, de transferência de sua 
administração para outra pessoa jurídica ou de revo-
gação do ato que outorgou a licença, a Secretaria da 
Receita Federal terá o prazo de cento e oitenta dias, 
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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 tributárias ou pena-
lidades impostas.

Parágrafo único. O curso do prazo previsto no 
caput será interrompido pela interposição de recurso 
administrativo ou ação judicial que suspenda a exigibi-
lidade de obrigações ou penalidades pecuniárias, até 
o seu trânsito em julgado.

Do Licenciamento e do Alfandegamento de Clia

Art. 6º A licença para exploração de Clia será ou-
torgada a estabelecimento de pessoa jurídica constitu-
ída no País, que explore serviços de armazéns gerais, 
demonstre regularidade fiscal, atenda aos requisitos 
técnicos e operacionais para alfandegamento na forma 
do art. 2º 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 Clia; e

III – apresente anteprojeto ou projeto do 
Clia previamente aprovado pela autoridade 
municipal, quando situado em área urbana, e 
pelo órgão responsável pelo meio ambiente, 
na forma das legislações específicas.

§ 1º A licença referida no caput somente será 
outorgada a estabelecimento localizado:

I – em Município capital de Estado;
II – em Município incluído em região Me-

tropolitana;
III – no Distrito Federal;
IV – em Município onde haja aeroporto 

internacional ou porto organizado; ou
V – em Município onde haja unidade da 

Secretaria da Receita Federal e nos Municí-
pios limítrofes a este.

§ 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 O Clia deverá manter, enquanto perdurar o 
licenciamento; o atendimento às condições previstas 
neste artigo.

§ 4º Não será outorgada a licença de que trata 
o caput deste artigo quando presentes as seguintes 
condições:

I – a estabelecimento que tenha sido 
punido, nos últimos cinco anos, com o cance-
lamento da referida licença, por meio de pro-
cesso administrativo ou judicial;

II – a empresa que tenha praticado ou 
participado de atividades fraudulentas na área 
tributária e de comércio exterior e que tenha 
sido autuada ou citada em procedimentos 
criminais relativos a infrações tributárias e de 
comércio exterior; e

III – a empresa que mantenha em seu 
quadro societário pessoa física ou jurídica que 
tenha tido participação em estabelecimento 
enquadrado nas situações discriminadas nos 
incisos anteriores.

Art. 7º Compete ao Secretário da Secretaria da 
Receita Federal outorgar a licença para exploração de 
CLIA e declarar o seu alfandegamento, em ato único.

§ 1º o ato a que se refere o caput relacionará 
as atividades de interesse da fiscalização federal 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 CLIA, em 
atividades não relacionadas como de interesse da 
fiscalização federal, será estabelecido pelo seu admi-
nistrador, 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 CLIA, 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 os 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 
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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, conside-
rando 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 exploração de 
CLIA nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

§ 1º As empresas prestadoras dos serviços re-
lacionados no caput do art. 1º, na hipótese do inciso 
III do seu § 1º, fixarão livremente os preços desses 
serviços, a serem pagos pelos usuários.

§ 2º Os serviços prestados em atendimento a 
determinação da fiscalização ou em cumprimento da 
legislação aduaneiras, para realização de operações es-
pecíficas, serão pagos pelo responsável pela carga.

Art. 9º A Secretaria da Receita Federal disciplina-
rá a formalização e o processamento dos pedidos de 
licença para exploração de CLIA e divulgará, na sua 
página na Internet, a relação dos requerimentos sob 
análise, que deverá ser conciuida em até sessenta dias, 
contados da protocolização do pedido devidamente 
instruído com os elementos que comprovem o atendi-
mento dos requisitos e condições estabelecidos.

Art. 10. A Secretaria da Receita Federal, no pra-
zo de trinta dias, contado da data do despacho de 
reconhecimento de admissibilidade do requerimento 
de licença para exploração de CLIA, dará ciência da 
pretensão da interessada aos demais õrgãos e agên-
cias da administração pública federal que nele exer-
cerão controle sobre mercadorias, estabelecendo a 
data provável para a conclusão do projeto, nos termos 
do respectivo cronograma de execução apresentado 
pela requerente.

Art. 11. A Secretaria da Receita Federal e os 
demais órgãos e agências da administração pública 
federal referidos no art. 10 deverão disponibilizar pes-
soal necessário ao desempenho de suas atividades 
no CLIA, no prazo de cento e oitenta dias, contado da 
data estabelecida para a conclusão do projeto.

§ 1º O prazo a que se refere o caput poderá ser 
prorrogado por igual período, findo o qual a licença 
deverá ser outorgada.

§ 2º A prorrogação de que trata o § 1º só sera 
admitida na hipótese de qualquer unidade de órgão 
ou agência da administração pública federal, que deva 
exercer suas atividades no recinto do CLIA objeto da 
licença requerida, apresentar situação de comprome-
timento de pessoal com o atendimento de Centros 
Logísticos e Industriais Aduaneiros.

§ 3º A empresa requerente poderá usar livremen-
te o recinto para exercer atividades empresariais que 
não dependam de licença ou de autorização do Poder 
Público, até o cumprimento do disposto no caput.

Art. 12. Informada da conclusão da execução do 
projeto de exploração do CLIA, a Secretaria da Receita 
Federal terá o prazo de trinta dias, contado da data do 
protocolo do expediente da empresa requerente, para 
comunicar o fato aos demais órgãos e agências da ad-
ministração 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 CLIA, no prazo 
de trinta dias, contado da data da ciência da comuni-
cação 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.

Da Movimentação e Armazenagem de Carga nas 
Fronteiras Terrestres

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 in-
ciso I poderão ser alterados anualmente pelo Ministro 
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 
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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 contra a contratada à 
autoridade 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 é descumprimento das cláusulas 
contratuais pela arrendatária;

III – às outras hipóteses de rescisão do 
contrato de arrendamento; e

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. 14. Os serviços de que trata o art. 13 serão 
prestados sob a administração da Secretaria da Re-
ceita Federal, nas seguintes hipóteses:

I – quando não houver interesse na ex-
ploração dessas atividades pela iniciativa pri-
vada;

II – enquanto se aguardam os trâmites 
do contrato de arrendamento; ou

III – intervenção de que trata o inciso II 
do § 3º do art. 13.

§ 1º Os serviços prestados na forma deste ar-
tigo serão pagos pelos usuários, por meio de tarifas 
estabelecidas pelo Ministro de Estado da Fazenda 
para cada atividade específica, que deverão custear 
integralmente suas execuções.

§ 2º As receitas decorrentes da cobrança dos ser-
viços referidos no caput serão destinadas ao Fundaf.

Das Outras Disposições

Art. 15. O disposto nesta Lei aplica-se também 
aos atuais responsáveis por locais e recintos alfan-
degados.

Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal 
definirá prazos, não inferiores há doze meses e não 
superiores a trinta e seis meses, para o cumprimento 
dos requisitos técnicos e operacionais para alfande-
gamento previstos no art. 2º.

Art. 16. 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 CLIA previsto nesta Lei, sem interrup-
ção de suas atividades e com dispensa de penalidade 
por rescisão contratual.

§ 1º Na hipótese prevista no caput, o contrato 
será rescindido no mesmo ato de outorga da licença 
para exploração do CLIA.

§ 2º No caso de o permissionário não solicitar 
a transferência para o regime de exploração de CLIA 
previsto nesta Lei, o contrato somente poderá ser res-
cindido 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 vencidas e de penalidades 
pecuniárias devidas em razão de cometimento de in-
fração durante a vigência do contrato.

§ 4º As disposições deste artigo aplicam-se, tam-
bém, ao Porto Seco que esteja funcionando, na data 
de publicação desta Lei, por força de medida judicial 
ou sob a égide de contrato emergencial.

§ 5º Para a transferência prevista no caput e no 
§ 4º deste artigo será observado o disposto no pará-
grafo único do art. 15.

Art. 17. Os concessionários de serviços de movi-
mentação e armazenagem de mercadorias em Portos 
Secos instalados em imóveis pertencentes à União 
também poderão, mediante aviso prévio de cento e oi-
tenta dias, rescindir seus contratos na forma do caput 
e §§ 1º a 4º do art. 16, sendo-lhes garantido o direito 
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de exploração de CLIA sob o regime previsto nesta 
Lei até o final do prazo original constante do contrato 
de concessão.

Parágrafo único. Não será admitida rescisão par-
cial de contrato.

Art. 18. A pessoa jurídica licenciada poderá so-
licitar a revogação do ato a que se refere o art. 7º, 
desde que no recinto não mais exista mercadoria sob 
controle aduaneiro.

Art. 19. A pessoa jurídica prestadora dos serviços 
de que trata o caput do art. 1º fica sujeita a:

I – advertência, suspensão ou cancela-
mento, na forma do art. 76 da Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, pelo descumpri-
mento de requisito técnico ou operacional para 
o alfandegamento, definido com fundamento 
no art. 2º, de obrigação prevista no art. 3º, ou 
do disposto no § 3º do art. 6º;

II – vedação da entrada de mercadorias 
importadas no recinto até o atendimento da 
exigência, pelo descumprimento, ainda que 
parcial, da prestação da garantia prevista no 
§ 2º do art. 4º.

Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso 
II será precedida de intimação, na forma estabelecida 
pela Secretaria da Receita Federal.

Art. 20. A Secretaria da Receita Federal, ouvidos 
os outros órgãos e agências da administração públi-
ca federal atuantes nos controles de mercadorias na 
exportação, poderá admitir, em caráter precário, a re-
alização de despacho de exportação em recinto não-
alfandegado.

Art. 21. A Secretaria da Receita Federal e os de-
mais órgãos e agências da administração pública federal 
disporão sobre o regime e o controle das operações de 
importação e exportação realizadas por pessoas domi-
ciliadas em localidades fronteiriças onde não existam 
unidades aduaneiras, de mercadorias para consumo 
ou produção nessas localidades.

Das Alterações à Legislação Aduaneira

Art. 22. O manifesto de carga, o romaneio de 
carga (packing list) e a fatura comercial expressos 
nos idiomas de trabalho do Mercado Comum do Sul 
– Mercosul e da Organização Mundial do Comércio 
– OMC ficam dispensados da obrigatoriedade de tra-
dução para o idioma português.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá esta-
belecer informações obrigatórias no conhecimento de 
carga sobre as condições ambientais e de embalagem 
e conservação da mercadoria transportada, para fins 

de controle sanitário, fitossanitário, zoossanitário, am-
biental e de segurança pública.

Art. 23. Os créditos relativos aos tributos, contri-
buições e direitos comerciais correspondentes às mer-
cadorias extraviadas na importação serão exigidos do 
responsável mediante lançamento de ofício.

§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-se 
responsável o transportador ou o depositário que der 
causa ao extravio das mercadorias, assim reconhecido 
pela autoridade aduaneira.

§ 2º A apuração de responsabilidade e o lança-
mento de ofício de que trata o caput serão dispensa-
dos na hipótese de o importador ou de o responsável 
assumir espontaneamente o pagamento dos tributos.

Art. 24. O importador fica obrigado a devolver ao 
exterior, ou a destruir a mercadoria estrangeira cuja 
importação não seja autorizada com fundamento na 
legislação de proteção ao meio ambiente, saúde ou 
segurança pública e controles sanitários, fitossanitá-
rios e zoossanitários.

§ 1º Tratando-se de mercadoria acobertada por 
conhecimento de carga à ordem ou consignada à pes-
soa inexistente ou com domicílio desconhecido no País, 
a obrigação referida no caput será do respectivo trans-
portador internacional da mercadoria importada.

§ 2º A Secretaria da Receita Federal definirá a 
providência a ser adotada pelo importador ou trans-
portador internacional, conforme seja o caso, de con-
formidade com a representação do órgão responsável 
pela aplicação da legislação específica, definindo prazo 
para o seu cumprimento.

§ 3º No caso de descumprimento da obrigação 
prevista no § 2º, a Secretaria da Receita Federal:

I – aplicará ao importador ou transpor-
tador internacional, conforme seja o caso, a 
multa no valor correspondente a dez vezes o 
frete cobrado pelo transporte da mercadoria 
na importação, observado o rito do Decreto nº 

70.235, de 6 de março de 1972; e
II – determinará ao depositário que pro-

ceda à:
a) destruição da mercadoria; ou
b) devolução da mercadoria ao exterior, 

quando sua destruição no País não for auto-
rizada pela autoridade sanitária ou ambiental 
competente.

§ 4º O importador ou o transportador internacio-
nal referido no § 1º, conforme seja o caso, também 
fica obrigado a indenizar o depositário que realizar, 
por determinação da Secretaria da Receita Federal, 
nos termos do inciso II do § 3º, a destruição ou a de-
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volução da mercadoria ao exterior, pelas respectivas 
despesas incorridas.

§ 5º Tratando-se de transportador estrangeiro, 
responderá pela multa prevista no inciso I do § 3º e 
pela obrigação prevista no § 4º o seu representante 
legal no País.

§ 6º Na hipótese de descumprimento pelo deposi-
tário da obrigação de destruir ou devolver as mercado-
rias, conforme disposto no inciso II do § 3º, aplicam-se 
as sanções de advertência, suspensão ou cancela-
mento, na forma do art. 76 da Lei nº 10.833, de 2003:

Art. 25. A transferência de titularidade de merca-
doria de procedência estrangeira por endosso no co-
nhecimento de carga somente será admitida mediante 
a comprovação documental da respectiva transação 
comercial.

Parágrafo único. A obrigação prevista no caput 
será dispensada no caso de endosso bancário ou em 
outras hipóteses estabelecidas pela Secretaria da Re-
ceita Federal.

Art. 26. Para fins de aplicação do disposto no art. 
5º do Decreto-Lei nº 2.120, de 14 de maio de 1984, 
consideram-se, para efeitos fiscais, bagagem desacom-
panhada os bens pertencentes ao de cujus na data do 
óbito, no caso de sucessão aberta no exterior.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no 
caput os bens excluídos do conceito de bagagem, na 
forma da legislação em vigor.

Art. 27. O § 3º do art. 2º da Lei nº 4.502, de 30 
de novembro de 1964, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“§ 3º Para efeito do disposto no inciso I, 
considera-se ocorrido o respectivo desembara-
ço aduaneiro da mercadoria que constar como 
tendo sido importada e cujo extravio venha a 
ser verificado pela autoridade fiscal, inclusive 
na hipótese de mercadoria sob regime sus-
pensivo de tributação.” (NR)

Art. 28. O inciso II do art. 60 e o parágrafo único 
do art. 111 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro 
de 1966, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 60. ........................ .........................
................................. .............................
II – extravio – toda e qualquer falta de 

mercadoria, ressalvados os casos de erro ine-
quívoco ou comprovado de expedição.

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

“Art. 111. .................... ...........................
............................... ...............................
Parágrafo único. Excluem-se da regra 

deste artigo os casos dos incisos III, V e VI 
do art. 104.” (NR)

Art. 29. Os arts. 22 e 23 do Decreto-Lei nº 1.455, 
de 7 de abril de 1976, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“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 17 de dezembro 
de 1975, relativamente a:

I – atividades extraordinárias de fiscali-
zação e controle aduaneiros;

II – deslocamento de servidor para pres-
tar serviço em local ou recinto localizado fora 
da sede da repartição de expediente;

III – vistoria técnica e auditoria de siste-
ma de controle informatizado, tendo em vista 
o alfandegamento ou a habilitação para des-
pacho aduaneiro de local ou recinto; e

IV – a auditoria de sistema de controle 
informatizado, tendo em vista a habilitação para 
a fruição de regime aduaneiro especial.

§ 1º Consideram-se atividades extraordi-
nárias 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 realizada em local ou recinto explo-
rado por pessoa jurídica diversa do adminis-
trador portuário ou aeropoduário; e

III – a conferência para despacho adua-
neiro ou o despacho aduaneiro realizado no 
estabelecimento do importador, exportador ou 
transportador.

§ 2º O ressarcimento relativo às ativida-
des extraordinárias de fiscalização e controle 
aduaneiros será devido pela pessoa jurídica 
que administra o local ou recinto, no valor de 
R$45,00 (quarenta e cinco reais) por carga:

I – submetida a despacho aduaneiro, nas 
hipóteses dos incisos I e III do § 1º; e

II – ingressada ou desconsolidada no 
local ou recinto, na hipótese de que trata o 
inciso II do § 1º.

§ 3º O ressarcimento relativo às despe-
sas referidas no inciso II do caput será devido 
pela pessoa jurídica responsável pelo local ou 
recinto, no valor correspondente às despesas 
do deslocamento requerido.

§ 4º O ressarcimento relativo às vistorias 
e auditorias de que tratam os incisos III e IV 
do caput será devido:
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I – pela pessoa jurídica referida no inciso 
II do § 1º, no valor de:

a) R$10.000,00 (dez mil reais), uma úni-
ca vez, para o alfandegamento ou habilitação 
de local ou recinto; e

b) R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez 
ao ano, para as vistorias periódicas de local 
ou recinto alfandegado ou habilitado; e

II – pela pessoa jurídica empresarial que 
pleitear habilitação para regime aduaneiro es-
pecial, no valor de R$5.000,00 (cinco mil re-
ais), uma única vez, na hipótese de que trata 
o inciso IV do caput.

§ 5º Para efeito do disposto no § 2º, con-
sidera-se carga:

I – a mercadoria ou o conjunto de mer-
cadorias acobertados por um único conheci-
mento de cama ou documento de efeito equi-
valente; ou

II – no caso de remessa postal interna-
cional ou de transporte de encomenda ou re-
messa porta a porta, o conjunto de remessas 
ou encomendas acobertadas por um conheci-
mento de carga consolidada ou documento de 
efeito equivalente, desde que estejam consig-
nadas ao serviço postal ou a transportador e 
sejam submetidas a despacho aduaneiro sob 
o regime de tributação simplificada de que tra-
ta o Decreto-Lei nº 1.804, de 3 de setembro 
de 1980, ou a outra modalidade de despacho 
simplificado definida em ato da Secretaria da 
Receita Federal.

§ 6º O ressarcimento previsto neste ar-
tigo deverá ser recolhido:

I – até o quinto dia útil do mês seguinte 
ao do registro da declaração aduaneira ou do 
ingresso das cargas, conforme o caso, nas 
hipóteses do § 2º;

II – até o dia anterior ao da realização 
do deslocamento requerido, na hipótese do 
§ 3º;

III – antes da protocolização do requeri-
mento para vistoria de recinto ou habilitação 
para regime aduaneiro especial, nas hipóteses 
de que tratam à alínea a do inciso I e inciso II, 
ambos do § 4º; e

IV – até 31 de dezembro de cada ano, 
posterior ao do alfandegamento, no caso da 
alínea b do inciso I do § 4º.

§ 7º O ressarcimento de que trata o in-
ciso I do caput não será devido relativamente 
ao ingresso de carga:

I – que deixar o local ou recinto, desem-
baraçada para o regime especial de trânsito 
aduaneiro na importação, até o dia seguinte 
ao de seu ingresso;

II – em regime de trânsito aduaneiro na 
exportação; ou

III – em conclusão de trânsito internacio-
nal de passagem, desde que sua permanên-
cia no local ou recinto não ultrapasse o dia 
seguinte ao de seu ingresso.

§ 8º O disposto neste artigo não se aplica 
aos casos em que os valores devidos ao Fun-
daf estejam previstos em contrato, enquanto 
perdurar a sua vigência.

§ 9º Os valores de ressarcimento refe-
ridos nos §§ 2º e 4º poderão ser alterados 
anualmente pelo Ministro de Estado da Fa-
zenda.” (NR)

“Art. 23. .............................. ...................
........................................ ......................
VI – não declaradas pelo viajante pro-

cedente do exterior no correspondente pro-
cedimento de controle aduaneiro que, por sua 
quantidade ou característica, revelem finalidade 
comercial ou represente risco sanitário, fitos-
sanitário ou zoossanitário.

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

Art. 30. O art. 7º do Decreto–Lei nº 2.472, de 1º 
de setembro de 1988, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 7º A Secretaria da Receita Federal, 
atendendo aos princípios de segurança, eco-
nomicidade e facilitação logística para o con-
trole aduaneiro, poderá organizar recinto de 
fiscalização aduaneira em local interior con-
venientemente localizado em relação às vias 
de tráfego terrestre e aquático, distante de 
pontos de fronteira alfandegado, ouvidos os 
demais órgãos e agências da Administração 
Pública Federal.

§ 1º O recinto referido no caput poderá 
ser equiparado, para efeitos fiscais, a ponto 
de fronteira alfandegado.

§ 2º As mercadorias transportadas entre 
o ponto de fronteira alfandegado e o recinto 
referido no caput serão automaticamente ad-
mitidas no regime de trânsito aduaneiro, desde 
que observados os horários, rotas e demais 
condições e requisitos estabelecidos pela Se-
cretaria da Receita Federal.

§ 3º A Secretaria da Receita Federal 
poderá proibir a aplicação da modalidade de 
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regime prevista no § 2º para determinadas 
mercadorias ou em determinadas situações, 
em face de razões de ordem fiscal, de contro-
le aduaneiro ou quaisquer outras de interesse 
público.

§ 4º O desvio da rota estabelecida, con-
forme o § 2º, sem motivo justificado, a violação 
da proibição de que trata o § 3º, a descarga 
da mercadoria importada em local diverso do 
recinto referido no caput ou a condução da 
mercadoria despachada para exportação para 
local diverso do ponto de fronteira alfandega-
do de saída do território nacionál, sem ordem, 
despacho ou licença, por escrito, da autorida-
de aduaneira, constitui infração considerada 
dano ao Erário sujeita a pena de perdimento 
da mercadoria e do veículo transportador, nos 
termos do art. 23 do Decreto–Lei nº 1.455, de 
7 de abril de 1976.

§ 5º No recinto referido no caput, não 
será permitida a descarga e a armazenagem 
de mercadoria importada ou despachada para 
exportação, salvo as operações de descarga 
para transbordo e aquelas no interesse da 
fiscalização.

§ 6º O recinto referido no caput será uti-
lizado para os procedimentos de conferência 
aduaneira em despachos de importação ou 
de exportação, inclusive em regime aduanei-
ro especial, despacho de trânsito aduaneiro 
para outros recintos ou locais alfandegados e, 
ainda, como base operacional para atividades 
de repressão ao contrabando, descaminho e 
outros ilícitos fiscais.

§ 7º O recinto referido no caput será al-
fandegado e administrado pela Secretaria da 
Receita Federal.” (NR)

Art. 31. Ao disposto no § 7º do art. 7º do art. 7º 
do Decreto–Lei nº 2.472, de 1988, aplicam–se, no que 
couber, as disposições dos arts. 13 e 14 desta Lei.

Art. 32. O inciso VI do art. 36 da Lei nº 8.630, de 
25 de fevereiro de 1993, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“VI – apurar responsabilidade tributária 
em decorrência de extravio de mercadorias 
sujeitas ao controle aduaneiro;” (NR)

Art. 33. O art. 7º da Lei nº 9.019, de 30 de mar-
ço de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo:

“§ 8º O julgamento dos processos relati-
vos à exigência de que trata o § 5º, observado 

o disposto no Decreto nº 70.235, de 6 de mar-
ço de 1972, compete:

I – em primeira instância, às Delegacias 
da Receita Federal de Julgamento, na forma 
estabelecida pelo Secretário da Secretaria da 
Receita Federal; e

II – em segunda instância, ao Terceiro 
Conselho de Contribuintes do Ministério da 
Fazenda.” (NR)

Art. 34. O art. 65 da Lei nº 9.069, de 29 de junho 
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 65. .............................. ...................
§ 1º Excetua–se do disposto no caput 

o porte de valores, em espécie, até o limite 
estabelecido pelo Conselho Monetário Nacio-
nal, ou, de valores superiores a esse montan-
te, desde que comprovada a sua entrada no 
País, ou a sua saída deste, na forma prevista 
na regulamentação pertinente.

........................................ ......................
§ 3º A não–observância do contido neste 

artigo, além das sanções penais previstas na 
legislação específica, e após o devido processo 
legal, acarretará a perda do valor excedente 
ao limite estabelecido na forma do § 1º, em 
favor do Tesouro Nacional.

§ 4º Os valores retidos em razão do des-
cumprimento do disposto neste artigo poderão 
ser depositados em estabelecimento bancá-
rio.

§ 5º Na hipótese de que trata o § 4º:
I – o valor não excedente ao limite esta-

belecido na forma do § 1º poderá ser devolvido 
na moeda retida, ou em real após conversão 
cambial; e

II – em caso de devolução de valores 
convertidos em reais, serão descontadas as 
despesas bancárias correspondentes.

§ 6º A Secretaria da Receita Federal 
disciplinará o disposto neste artigo relativa-
mente à obrigação de declarar o porte de va-
lores na entrada no País ou na saída dele, 
apreensão, depósito e devolução dos valores 
referidos.” (NR)

Art. 35. O caput do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.716, 
de 26 de novembro de 1998, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“§ 1º A taxa a que se refere este artigo 
será devida no registro da declaração de im-
portação ou de sua retificação, realizada no 
curso do despacho aduaneiro ou, a pedido do 
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importador, depois do desembaraço, à razão 
de:” (NR)

Art. 36. Os arts. 60 , 69 e 76 da Lei nº 10.833, de 
2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 60................................ ..................
........................................ ......................
§ 1º O disposto neste artigo aplica–se 

aos seguintes bens:
I – partes, peças e componentes de ae-

ronave;
........................................ ......................
§ 2º A Secretaria da Receita Federal 

poderá estender a aplicação do disposto no 
caput deste artigo a outros regimes aduanei-
ros especiais, bem como a partes, peças e 
componentes de outros produtos, além dos 
referidos no inciso I do § 1º.

§ 3º A Secretaria da Receita Federal dis-
ciplinará os procedimentos para a aplicação 
do disposto neste artigo e os requisitos para 
reconhecimento da equivalência entre produ-
tos importados e exportados.” (NR)

“Art. 69................................ ..................
........................................ ......................
§ 3º Quando aplicada sobre a exportação, 

a multa prevista neste artigo incidirá sobre o 
preço da mercadoria constante da respectiva 
nota fiscal, ou documento equivalente.” (NR)

“Art.76................................. ..................
........................................ ......................
§ 5º Para os fins do disposto na alínea a 

do inciso II do caput, será considerado reinci-
dente o infrator que, no período de trezentos 
e sessenta e cinco dias, contado da data da 
aplicação da sanção, cometer nova infração 
pela mesma conduta já sancionada com ad-
vertência.

........................................ ......................
§ 8º A aplicação das sanções de que tra-

tam os incisos I, II e III compete ao titular da 
unidade local da Secretaria da Receita Federal 
responsável pela apuração da infração.

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

Art. 37. Os arts. 12 e 35 da Lei nº 10.893, de 13 
de julho de 2004, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 12. A Secretaria da Receita Federal 
somente desembaraçará mercadoria de qual-
quer natureza, ou autorizará a sua saída da 
zona primária aduaneira, ou a sua inclusão 
nos regimes aduaneiros especiais, mediante 

a informação do pagamento do AFRMM, de 
sua suspensão ou isenção, disponibilizada 
pelo Ministério dos Transportes.

Parágrafo único. O disposto no caput 
deste artigo não se aplica às mercadorias de 
importação transportadas na navegação de 
longo curso, cujo destino final seja porto loca-
lizado na região Norte ou Nordeste do País, 
enquanto estiver em vigor a não–incidência do 
AFRMM de que trata o art. 17 da Lei nº  9.432, 
de 8 de janeiro de 1997.” (NR)

“Art. 35. Os recursos do FMM destinados 
a financiamentos contratados a partir da edição 
da Lei nº 10.893, de 2004, liberados durante a 
fase de construção, bem como os respectivos 
saldos devedores, poderão, de comum acordo 
entre o tomador e o agente financeiro:

I – ter a Taxa de Juros de Longo Prazo 
– TJLP do respectivo período como remune-
ração nominal, ou

II – serem referenciados pelo contravalor, 
em moeda nacional, da cotação do dólar dos 
Estados Unidos da América, divulgada pelo 
Banco Central do Brasil, ou

III – ter a combinação dos critérios re-
feridos nos incisos I e II, na proporção a ser 
definida pelo tomador.

Parágrafo único. Após a contratação do 
financiamento, a alteração do critério escolhi-
do pelo tomador dependerá do consenso das 
partes.” (NR)

Art. 38. Para obtenção do ressarcimento de que 
trata o parágrafo único do art. 17 da Lei nº 9.432, de 
1997, a empresa brasileira de navegação deverá apre-
sentar o Conhecimento de Embarque ou o Conheci-
mento de Transporte Aquaviário de Carga, que com-
prove que a origem ou o destino final da mercadoria 
transportada seja porto localizado na Região Norte ou 
Nordeste do País.

Art. 39. A não-incidência do AFRMM sobre as 
operações referentes a mercadorias cuja origem ou 
destino final seja porto localizado na Região Norte ou 
Nordeste do País, assegurada pelo art. 17 da Lei nº 

9.432, de 1997, é aplicável automaticamente, indepen-
dentemente de solicitação do consignatário, devendo 
este manter, por um prazo mínimo de cinco anos, do-
cumentação que comprove a origem ou o destino da 
mercadoria transportada com o benefício em questão, 
a qual será auditada pelos órgãos competentes.

Parágrafo único. O prazo previsto no art. 17 da 
Lei nº 9.432, de 1997, fica prorrogado por mais dez 
anos, a partir de 8 de janeiro de 2007.
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Art. 40. O disposto nos arts. 38 e 39 será obser-
vado para todas as mercadorias transportadas a partir 
da edição da Lei nº 9.432, de 1997.

§ 1º Para mercadorias transportadas anteriormen-
te à publicação desta lei, o Conhecimento de Embar-
que ou o Conhecimento de Transporte Aquaviário de 
Carga, referidos no art. 38, poderão ser apresentados 
na sua forma original ou em via não-negociável.

§ 2º Para o pagamento do ressarcimento de que 
trata o parágrafo único do art. 17 da Lei nº 9.432, de 
1997, referente as operações de transporte realizadas 
anteriormente à publicação da Medida Provisória nº 

320, de 2006, cujo Conhecimento de Embarque tiver 
sido liberado sem a prévia comprovação da suspen-
são, isenção ou não-incidência do AFRMM, deverá ser 
realizada auditoria prévia com o objetivo de atestar a 
certeza, a liquidez e a exatidão dos montantes das 
obrigações a serem ressarcidas.

Art. 41. A Secretaria da Receita Federal discipli-
nará a aplicação desta lei.

Art. 42. Fica o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento autorizado a credenciar entes públicos 
ou privados para a prestação de serviços de tratamen-
to fitossanitário com fins quarentenários em portos, 
aeroportos, postos de fronteira, Centros Logísticos e 
Industriais Aduaneiros e recintos referidos no caput 
do art. 7º do Decreto-Lei nº 2.472, de 1988.

Art. 43. Os prazos estabelecidos no art. 11 serão 
contados em dobro nos dois primeiros anos a contar 
da publicação da Medida Provisória nº 320, de 24 de 
agosto de 2006.

Art. 44. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos, em relação:

I – ao art. 29, a partir do 1º dia do quarto 
mês subseqüente ao da publicação da Medida 
Provisória nº 320, de 24 de agosto de 2006;

II – aos demais artigos, a partir da data 
da publicação desta lei.

Art. 45. Ficam revogados:

I – o art. 25, o parágrafo único do art. 60 
e a alínea c do inciso II do art. 106 do Decreto-
Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966;

II – o art. 8º do Decreto-Lei nº 2.472, de 
1º de setembro de 1988;

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 rescisão 
contratual; e

IV – o § 3º do art. 10 da Lei nº 10.893, de 
13 de julho de 2004.

Sala das Sessões,  de   de 2006. – Deputado 
Edinho Montemor.

Durante o discurso do Sr. Edinho Mon-
temor, o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. José Thomaz Nonô, 1º Vice-Pre-
sidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quando 
eu estava presidindo a sessão, foi feito entendimento 
entre o Líder do Governo, Deputado Arlindo Chinaglia, 
e os partidos de oposição, de acatar a Emenda nº 181 
a este projeto, bem como, concluída a votação dessas 
4 MPs que trancam a pauta, votarmos 3 matérias, em 
uma sessão convocada especialmente para este fim, 
que seriam: a PEC sobre o FUNDEB, a Lei Geral das 
Micro e Pequenas Empresas e aquela que diz respeito 
a recursos da Lei Kandir.

Então, peço aos Srs. Parlamentares que permane-
çam em plenário para que concluamos o entendimento; 
que retirem esse pedido de adiamento da discussão, 
para ensejar o amplo entendimento sobre essas ma-
térias e fazer com que votemos as demais MPs, sem 
maiores discussões, uma vez que são matérias que 
já foram negociadas.

Isso é muito importante para a instituição. Daría-
mos um enorme avanço para a total liberação da pauta 
da Câmara, que está trancada por essas 8 MPs. Já 
votamos 3: pela manhã, 2; agora à tarde, outra; e, à 
noite, numa sessão convocada para assim que termi-
nar esta sessão, os Srs. Parlamentares permanece-
riam em plenário, pois a matéria, que é uma emenda 
constitucional, requer quorum qualificado de 308 Srs. 
Parlamentares para dizerem “sim”.

Parabenizo o Líder do Governo, Deputado Ar-
lindo Chinaglia, e os Líderes dos diferentes partidos 
de oposição, bem como da base de sustentação do 
Governo, por ter ensejado esse amplo entendimento 
que tem o apoio da Mesa Diretora. Já conversei com o 
Presidente Aldo Rebelo e com V.Exa., Deputado José 
Thomaz Nonô, que com muita satisfação preside esta 
reunião nesta tarde, e todos estão de acordo em que 
devemos prosseguir neste entendimento e votarmos 
essas matérias que são fundamentais para a vida de 
nosso País.

Muito obrigado.
O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiramente quero cumprimentar o nobre Deputado 
Edinho Montemor pelo brilhante trabalho. Ao longo 
dos meses, S.Exa. negociou com todos os partidos, 
tanto da base aliada do Governo quanto da Oposição, 
tema de absoluto importância para o País e que en-
volve conflitos de interesse.

E mais: o nobre Deputado Edinho Montemor, 
de maneira articulada com a Liderança do Governo, 
acatou a emenda do nobre Deputado Betinho Rosado. 
Aliás, aproveito a oportunidade para informar que é a 
mesma emenda do nobre Deputado Armando Mon-
teiro, do PTB. 

Abro aqui um parêntese para dizer que o nobre 
Deputado José Múcio Monteiro, Líder do PTB, na reu-
nião de Líderes realizada ontem, fez a defesa dessa 
emenda.

A mesma emenda foi apresentada pelo Deputado 
José Carlos Aleluia, Líder da Minoria, o primeiro a me 
procurar para tratar da Marinha Mercante.

Esse esforço se traduziu na atitude louvável do 
nobre Relator, de acatar as 3 emendas, sintetizadas 
em uma única. Hoje, antes de começar a sessão, aqui 
neste plenário, negociei com o nobre Deputado José 
Carlos Aleluia, Líder da Minoria; com o nobre Depu-
tado Jutahy Junior, Líder do PSDB; e com o Deputado 
Rodrigo Maia, Líder do PFL, a aprovação das medi-
das provisórias, de acordo com o parecer dos Relato-
res, a partir de emenda acatada pelo nobre Deputado 
Edinho Montemor. A partir daí, num esforço da Casa 
e conforme anunciou aqui o nobre Deputado Inocên-
cio Oliveira, votaríamos 3 importantes projetos para o 
País, a saber: do FUNDEB; da Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas; e o do Senador Rodolpho Tou-
rinho, que trata da compensação das perdas dos Es-
tados exportadores.

Se conseguirmos votar esta pauta hoje, será bom 
para o País; portanto, será bom para o Governo e para 
a Oposição e extremamente bom para a Câmara dos 
Deputados. 

Era esse o testemunho que queria dar sobre a 
necessidade de limparmos a pauta de votações.

Finalmente, quero abordar ponto mais singelo, 
mas igualmente importante. Os médicos residentes do 
País continuam em greve em alguns Estados, reivindi-
cando entre outros itens jornada menor de trabalho, já 
que exercem suas atividades por no mínimo 100 horas 
semanais, ganhando bolsa de apenas 1.400 reais.

Participei de duas reuniões promovidas pela As-
sociação dos Médicos Residentes do Estado de São 

Paulo. O Governo enviou a esta Casa projeto de lei 
que prevê o reajuste dos vencimentos da categoria 
em 30%. É pouco, mas foi o possível. A bolsa passou 
para 1.916 reais.

Apresentamos requerimento de urgência – e isso 
também já foi acordado com vários Líderes – para que 
o mérito do projeto seja votado ainda, e os médicos 
residentes continuem trabalhando ou voltem a traba-
lhar com tranqüilidade. Vamos fazer o mesmo trabalho 
no Senado.

Faço este registro em homenagem à direção da 
Associação dos Médicos Residentes do Estado de São 
Paulo, Dra. Helena Petta, bem como a outras entida-
des representativas desses profissionais, que estão 
aqui na Câmara dos Deputados acompanhando com 
interesse o trâmite da matéria. 

Peço ao Presidente que submeta à apreciação 
do Plenário o requerimento de votação em regime de 
urgência, para que votemos o mérito do projeto, já que 
se trata de matéria consensual. 

Muito obrigado pela tolerância e pela paciência, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência chama a atenção das Sras. e dos Srs. 
Deputados para o fato de que há pedido de adiamento 
da discussão, que espero seja revisto.

É intenção da Presidência votar o requerimento 
e, evidentemente, os projetos relativos ao FUNDEB, 
à Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e à Lei 
Kandir. Porém, há necessidade de quorum. Trata-se de 
procedimentos que exigem maioria absoluta.

Nesse sentido, apelo aos Srs. Parlamentares 
para que permaneçam no plenário, se querem votar. 
Sabemos que, para aprovar a criação do FUNDEB e a 
emenda constitucional, são necessários 308 votos. 

Daremos prosseguimento à apreciação da ma-
téria.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – So-
bre a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., 
nos termos regimentais, o adiamento da dis-
cussão por 2 sessões da Medida Provisória 
nº 320/06, constante do item 2 da presente 
Ordem do Dia”. 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2006. 
– Rodrigo Maia, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – In-
dago se o PFL vai manter o requerimento. (Pausa.)

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.
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O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, po-
demos retirar o requerimento, mas não queremos votar 
sem ver o texto.

Retiro o requerimento, com o compromisso da 
Mesa de que vamos ter acesso ao texto antes de 
apreciá-lo. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Inda-
go a V.Exas., para ganharmos tempo enquanto aguar-
damos a distribuição de cópias do texto, se posso abrir 
a discussão. Se não houver problema, passaremos à 
discussão da matéria.

O SR. EDIR OLIVEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDIR OLIVEIRA (PTB – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós do PTB 
subscrevemos requerimento de destaque à Emenda nº 
181, parcialmente acatada pelo Relator. Porém, também 
retiraremos o destaque, se tivermos conhecimento da 
redação final apresentada pelo Relator. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Secretaria da Mesa já está providenciando a confecção 
e a distribuição da versão final do parecer. Enquanto 
isso, vamos discutir a matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em 
discussão.

Há oradores inscritos.
Para falar contrariamente à matéria, concedo a 

palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos Mendes 
Thame. (Pausa.).

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cometi 
um lapso imperdoável. Deixei claro que os Deputados 
Armando Monteiro e José Carlos Aleluia apresentaram 
a emenda, mas quero registrar também que os Líderes 
da base aliada, além do Deputado José Múcio Monteiro, 
trabalharam para que o acordo fosse firmado. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Re-

colho o registro de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-

cedo a palavra, para falar contrariamente à matéria, 
ao nobre Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu me inscrevi 
para falar contrariamente a esta matéria, mas ocorre-
ram mudanças e entendimentos.

A matéria é de interesse nacional, extrapola os 
limites de um partido e de um governo. Trata-se de 
assunto republicano.

Aliás, a imprensa brasileira não sabe avaliar o 
trabalho parlamentar. Se soubesse, diria que aqui tra-
balhamos para o País. Alguns podem até não fazê-lo, 
mas muitos aqui trabalham para o Brasil.

Estamos dialogando sobre esta matéria há muito 
tempo. O regime de concessão para exploração dos 
chamados portos secos se esgotou, visto que, com 
esse modelo, não foi possível agilizar os procedimen-
tos de importação e exportação no Brasil. 

Era preciso fazer uma reflexão. Dizem que, no 
Japão, esse tipo de reflexão leva 10, 15 ou 20 anos 
para ser feita. No Brasil, gastamos quase 10 anos para 
promover essa mudança. 

Chamo os pontos de mutação e de inflexão de 
mudança de paradigma. Essa é a mudança de para-
digma do conceito de concessão para funcionamento, 
como ocorre no setor bancário. Quem tiver capacidade 
técnica e legal, idoneidade e aporte financeiro se habi-
lita. É um negócio. E a Receita Federal terá o poder de 
desembaraçar e de conferir a importação e a exporta-
ção, bem como as tarifas e taxas legais recolhidas aos 
cofres públicos. Entendemos que isso proporcionará 
agilidade muito grande a esse extraordinário setor. 

Veja o setor agrícola, Sr. Presidente. Quando há 
10 anos aprovamos a Lei Kandir, da qual tive a honra 
de ser Relator, imaginávamos que seria um incremen-
to ao setor exportador do agronegócio, dos produtos 
in natura e semi-elaborados. E foi exatamente o que 
ocorreu: no ano passado, 90% do saldo comercial 
brasileiro tiveram origem na agricultura, na pecuária 
e no agronegócio.

Fico muito tranqüilo, porque esta é uma matéria 
de governo, mas também de oposição. É matéria repu-
blicana, de interesse nacional. Vai simplificar ou agilizar 
os procedimentos de importação e exportação, e o País 
vai ganhar muito. Vamos avaliar a matéria. 

Parabenizo o Relator, Deputado Edinho Monte-
mor, que, com capacidade e determinação, vem tra-
balhando nesta matéria há mais de 1 ano. Tentamos 
viabilizá-la através de projeto de lei, mas não conse-
guimos. Agora, ela retorna por intermédio de medida 
provisória.

Desculpem-me V.Exas., não sou contrário à maté-
ria. Tinha restrições porque não sabia das mudanças.

Somos favoráveis ao projeto.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 

falar favoravelmente à matéria, concedo a palavra ao 
nobre Deputado Wilson Santiago.
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O SR. WILSON SANTIAGO (PMDB – PB. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhamos 
por mais de 1 ano a discussão sobre esta matéria. 
Todos reconhecemos a necessidade de facilitar a ex-
portação e a importação brasileiras. Da forma como 
estava, o projeto dificultava em todos os sentidos o 
comércio exterior brasileiro. Esta medida provisória de 
fato consagrou tudo o que tem sido conquistado pelo 
Governo e pelo Brasil no que se refere à exportação 
e à importação.

Daí porque temos de parabenizar o Relator e 
todos os partidos por terem encontrado um ponto de 
equilíbrio para aprovar esta medida provisória e fa-
cilitar o comércio exterior brasileiro, tanto no que diz 
respeito à fiscalização quanto ao armazenamento de 
mercadorias, contribuindo para a desburocratização 
do setor.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 

falar favoravelmente à matéria, concedo a palavra ao 
nobre Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.) .

Para falar favoravelmente à matéria, concedo a pa-
lavra ao nobre Deputado Ricardo Barros. (Pausa.) .

Para  falar favoravelmente à matéria, concedo a 
palavra à nobre Deputada Mariângela Duarte.

A SRA. MARIÂNGELA DUARTE (PT – SP. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, nesta Casa, vista 
somente pelo seu lado negativo, evoluiu negociação 
em torno do projeto de lei que saiu da Casa Civil da 
Presidência da República e aqui chegou nos primeiros 
dias de dezembro do ano passado. Diria que evoluiu 
porque já havia projeto sobre o assunto aqui, mas tal-
vez não conseguíssemos votá-lo. Então, o Governo 
editou a medida provisória.

Gostaria de cumprimentar todos os Líderes, espe-
cialmente o Relator, sempre acessível e competente. 

Trata-se de matéria que impressiona porque mui-
tas vezes no setor se usa a má-fé. O que de fato se quer 
com a medida provisória? Respeitar o art. 21 da Cons-
tituição Federal, que define os serviços públicos.

Em 1995, num projeto de lei incluíram os portos 
secos como serviços de utilidade pública, em vez de 
serviços públicos, o que na realidade são. Exigiram-se 
concessões, a partir de então, apenas através de con-
corrência pública. Encontraram uma belíssima maneira 
de travar a logística do comércio exterior brasileiro.

Represento aqui o maior porto da América Latina 
e a região em que se localiza. Fui surpreendida, no 
sábado, ao saber que 2 terminais de retroporto seriam 
fechados. E percebi que eles foram os primeiros a ser 
credenciados, a partir da edição da Medida Provisó-
ria nº 320. Ao que me consta, sairiam primeiramente 
os do Paraná. Pergunto: a tríplice fronteira pode abrir 

mão de um porto seco – indevidamente lá chamado 
de porto seco? O Estado do Pará não consegue ter 
nenhum centro logístico aduaneiro. Isso gera prejuízo 
para o País, o que é inadmissível. 

Muito bem, Excelências, não só voltaram ao lei-
to natural as coisas, mas também desatamos um dos 
principais nós do comércio exterior. Públicos e aprimo-
rados têm de ser a aduana e seus recursos humanos. 
Para isso, está prevista a ampliação do valor repassado 
ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoa-
mento das Atividades de Fiscalização.

Num setor privado de armazenagem de merca-
dorias e desembaraço aduaneiro, é preciso haver adu-
ana pública, eficaz e competente. Não tem cabimento 
inverter as coisas. 

O último aspecto, pouco discutido aqui, para o 
qual chamo a atenção é o seguinte: os Estados deste 
País que não têm portos hidroviários, marítimos ou 
de carga – como o de Viracopos, no meu Estado –, a 
exemplo de Minas Gerais, deveriam recorrer à implan-
tação de aeroportos de carga. 

No Brasil, as áreas alfandegadas ficam isentas 
do Imposto de Importação – no caso de componentes 
– e do Imposto de Exportação. Se não aprovarmos a 
matéria, vamos continuar exportando commodities. Por 
exemplo: do grão do café – por melhor que seja, ain-
da assim se exporta o tipo blend do café solúvel. Ou 
seja, para papel e celulose deveria ser composto um 
pólo tecnológico, bem como um pólo metal-mecânico 
e um pólo de semicondutores eletrônicos. Fomos con-
denados ao atraso. No mundo inteiro essa foi a saída 
para portos e aeroportos. Não existe no mundo porto 
ou aeroporto de carga que não tenha indústrias alfan-
degadas há pelo menos 20 anos. É para este aspecto 
que chamo a atenção de V.Exas.

Agradeço à minha e às demais Lideranças, à Bai-
xada Santista e aos funcionários do Porto de Santos. 
Se Deus quiser, votaremos aqui um dos mais impor-
tantes projetos da história do País.

Parabéns à Secretaria da Receita Federal e ao 
Governo Lula.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
já tivemos oportunidade de ler a proposta do Relator, 
de modo que a objeção que fiz quando retirei o re-
querimento de adiamento da discussão desaparece, 
e V.Exa., tão habituado a dar celeridade ao processo 
de votação, está liberado.
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O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Obrigado.

Estou aguardando somente a confecção final do 
texto. Assim que chegar a este plenário, colocaremos 
a matéria em votação.

O PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 
falar contrariamente à matéria, concedo a palavra ao 
nobre Deputado André Figueiredo.

O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, fiz inscrição para 
falar contrariamente à matéria, mas desisti de fazê-
lo depois de ouvir a leitura do relatório final do nobre 
Deputado Edinho Montemor, que faço questão de louvar 
bastante, bem como as alterações incluídas no texto 
original do antigo Projeto de Lei nº 6.370, de 2005, 
no qual a discricionariedade era motivo de temor que 
poderia nos levar a votar contrariamente.

Não poderíamos admitir que ao Secretário da Re-
ceita Federal fosse outorgada a competência de definir 
a quem conceder licença para exploração de serviços 
em porto seco. Com as condições definidas claramen-
te no projeto de lei de conversão do Deputado Edinho 
Montemor, a nossa preocupação ficou distante. 

Ao mesmo tempo, reitero a necessidade de que 
o Governo Federal valorize cada vez mais a Secretaria 
da Receita Federal e seus servidores, especialmente 
auditores fiscais e analistas técnicos, já que a eles ca-
berá a fiscalização incessante dos novos equipamentos 
dos portos secos, que proliferarão e, esperamos, sirvam 
para agilizar o comércio exterior do nosso País.

Precisamos agilizar as atividades do setor, sim, 
mas também criar condições para evitar que fraudes 
perpetuem em nosso País e que impere o contrabando 
de alguns equipamentos cuja armazenagem não seja 
administrada por pessoas de boa índole.

Por isso, reitero a necessidade de o Governo dar 
à Receita Federal condições para que ser torne mais 
ágil r faça o controle profícuo do comércio exterior do 
Brasil, que assim sairá ganhando.

Parabenizo o nobre Deputado Edinho Montemor 
e encaminho favoravelmente à matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 
falar favoravelmente à matéria, concedo a palavra ao 
nobre Deputado Vitorassi.

O SR. VITORASSI (PT – PR. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gos-
taria de manifestar a minha satisfação com o esforço 
fora do comum que vários Deputados fizeram, entre 
eles Edinho Montemor, Mariângela Duarte e Professor 
Luizinho, para esta matéria ser aprovada. 

É importante dizer que os portos do País, prati-
camente a maioria, são obsoletos. A nova modalidade 
proposta pelo Governo Federal, com a ajuda da Receita 

Federal, como bem enfatizou o nobre Relator, oferece 
a regiões que antes tinham dificuldade de importar e 
exportar uma ferramenta a mais de comércio, o que 
favorece o crescimento do nosso País. 

Em nome da tríplice fronteira, como bem lem-
brou a Deputada Mariângela Duarte, agradecemos o 
empenho de todos e desejamos que a nova modali-
dade realmente proporcione progresso e desenvolvi-
mento ao País, que tanto já sofreu com os problemas 
existentes.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 

falar contrariamente à matéria, concedo a palavra ao 
nobre Deputado Babá.

O SR. BABÁ (PSOL-PA. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Deputados, companheiros tra-
balhadores, vou ler trechos de documento produzido 
pelos membros do UNAFISCO Sindical, que se posi-
ciona contrariamente ao projeto.

“Os Riscos de uma Aduana sem Fisca-
lização

A Medida Provisória 320/06, editada pelo 
governo federal em agosto, insere-se no con-
texto de diminuição do tempo e da interferência 
do Estado no controle dos fluxos de comér-
cio exterior. Modifica o regime dos chamados 
‘Portos Secos’, cuja denominação passa a 
ser Centro Logístico e Industrial Aduaneiro 
(CLIA) e altera substancialmente a Aduana 
brasileira.

Ao contrário do que ocorre hoje, os re-
cintos alfandegados serão instalados sem pro-
cesso licitatório, onde quer que o interessado 
decida instalar-se, e mesmo que os órgãos 
públicos competentes não tenham estrutura 
ou disponibilidade operacional para efetuar o 
controle aduaneiro, podendo funcionar sem a 
presença fiscal de qualquer órgão (Receita Fe-
deral, Agricultura, Vigilância Sanitária, etc.).

Durante a tramitação na Câmara dos 
Deputados do Projeto de Lei 6.370/05, que 
trata do mesmo tema, as análises de mérito 
restringiram-se a interesses paroquiais: dos 
empresários que já exploram ‘Portos Secos’, 
que não querem concorrência; dos empresá-
rios que desejam ingressar neste mercado, 
que reclamam de um ‘oligopólio’. O grande 
ausente no debate foi o INTERESSE PÚBLI-
CO, que é quem deve definir a Aduana que o 
Brasil necessita.

Neste aspecto a Constituição Federal de 
1988 é muito clara ao demarcar bem o papel 
que a sociedade entende ser da Aduana em 
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seu art. 237, in verbis ‘A fiscalização e o con-
trole sobre o comércio exterior, ESSENCIAIS À 
DEFESA DOS INTERESSES FAZENDÁRIOS 
NACIONAIS, serão exercidos pelo Ministério 
da Fazenda’. Abdicar deste controle sobre os 
produtos que ingressam ou saem do país é ferir 
de morte a soberania nacional, em flagrante 
desrespeito à Constituição Federal.

Apenas para exemplificar o prejuízo cau-
sado pela fragilidade do controle aduaneiro 
extraímos trecho de matéria jornalística vei-
culada na Folha de S. Paulo: ‘Mais da metade 
(62%) dos 3.312 milhões de computadores 
vendidos no Brasil no ano passado entrou ile-
galmente no mercado, avaliam os Ministérios 
do Desenvolvimento e da Ciência e Tecnologia. 
O contrabando e o subfaturamento de com-
ponentes são apontados pelo governo como 
principais empecilhos para o desenvolvimento 
da indústria nacional de eletrônicos – um dos 
itens mais deficitários da balança comercial 
brasileira’. A fragilidade apontada existe ape-
sar da qualidade técnica e profissional dos 
servidores e decorre da concepção de aduana, 
dos parcos investimentos e das condições de 
trabalho precárias.

Os diversos órgãos que compõem a Adu-
ana são responsáveis por proteger a sociedade 
de crimes tributários, de lavagem de dinheiro, 
de contrabando de armas e drogas, da con-
corrência desleal, da entrada de mercadorias 
perigosas para a saúde, meio ambiente, agro-
pecuária, da retirada de nosso patrimônio artís-
tico, cultural e de espécimes de nossa flora e 
fauna, etc. Essas responsabilidades estão sen-
do sacrificadas na Medida Provisória em nome 
da facilitação do comércio exterior. Elevou-se a 
agilização do comércio à condição de objetivo 
primeiro da modernização da Aduana

Podemos destacar três mudanças concei-
tuais importantes na Medida Provisória 320/06, 
que trarão prejuízos ao controle aduaneiro e 
à segurança da sociedade brasileira:

1. O ganho de agilidade no fluxo de co-
mércio deve ser conseqüência dos ganhos de 
eficácia no controle. A MP inverte esta lógica, 
criando as facilidades sem criar as condições 
de controle;

2. No controle aduaneiro, a fiscalização 
deve ser feita sobre as mercadorias e não sobre 
os estabelecimentos, como pretende a MP. As 
mercadorias devem ser adequadas fisicamente 
às normas brasileiras e sua fiscalização não 

deve ser postergada, pois, na maioria das ve-
zes, o dano causado pela entrada de produtos 
irregulares é irreparável. Neste ponto, a MP 
propõe o máximo conflito, porque determina 
que o licenciado terá a função de ‘fiscalizar’ 
seu cliente e, ao mesmo tempo, concorrer com 
outros licenciados que prestarão igual servi-
ço. Além disso, exige do empresário ligado ao 
negócio de armazenagem e movimentação de 
cargas vasto conhecimento de direito ao dei-
xar a seu encargo ‘levar ao conhecimento da 
fiscalização aduaneira informações relativas 
a infração à legislação aduaneira, praticada 
ou em curso, e aos órgãos e agências da ad-
ministração pública federal informações sobre 
infrações aos seus controles’.

3. A missão da aduana é controlar os flu-
xos de comércio exterior. O desafio é cumprir 
a missão e conseguir agilidade de maneira 
segura para toda a sociedade. Na MP 320, 
há uma inversão e a agilização do comércio 
é tratada como um fim em si mesmo. O con-
trole fica como um objetivo secundário a ser 
conseguido futuramente, quando (e se) novas 
condições forem implantadas”. 

Respaldo o posicionamento do UNAFISCO, con-
trário a esta medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 
falar favoravelmente à matéria, concedo a palavra ao 
nobre Deputado Dr. Francisco Gonçalves.

O SR. DR. FRANCISCO GONÇALVES (PPS 
– MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a Medida Provisória nº 320, de 
2006, recebe os nossos aplausos porque vem esta-
bilizar o setor de exportação brasileiro, através dos 
portos secos.

Serão criados os Centros Logísticos e Industriais 
Aduaneiros. Isso mostra que o Brasil está no caminho 
certo, especialmente porque tais centros, através de le-
gislação nova e ágil, permitirão a participação da inicia-
tiva privada, com a fiscalização da Receita Federal.

O Brasil, que carece de logística, tanto por ro-
dovias quanto em portos e hidrovias, terá condições, 
através dos chamados portos secos, de exportar muito 
mais do que importa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 

falar contrariamente à matéria, concedo a palavra à 
nobre Deputada Luciana Genro. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao nobre Deputado Tarcísio 
Zimmermann.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
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lamentares, estamos discutindo este tema por cau-
sa do sucesso da política de comércio internacional 
do Governo Lula. Se tivéssemos ficado no âmbito do 
comércio internacional do Governo anterior, sequer 
poderíamos falar em crise no setor ou em falta de in-
fra-estrutura.

Houve esforço nas negociações. Cumprimento o 
nosso Líder, Arlindo Chinaglia, que conduziu o diálogo, 
e o Deputado Edinho Montemor, sensível às reivindi-
cações desta Casa.

Mas quero citar 2 aspectos. Tenho uma dúvida 
quanto ao mérito. Foi dito que estamos mudando pa-
radigma institucional obsoleto que burocratizava o co-
mércio exterior do País. Não concordo com a idéia de 
que é impossível fazer licitação do que quer que seja 
neste País. A Receita Federal deve à sociedade expli-
cação sobre a inviabilidade dos processos licitatórios 
nos portos secos.

Não acredito que a solução seja simplesmente 
a desregulamentação ou que uma coisa leve à outra. 
A licitação é ruim para os portos secos, para a execu-
ção de obras públicas, e amanhã este mesmo discur-
so poderá justificar a desregulamentação dos direitos 
trabalhistas ou previdenciários. 

Reconheço o esforço em torno do diálogo. Hoje 
pela manhã houve uma última reunião. Os servidores 
da Receita Federal, representados pelo UNAFISCO 
Sindical, levantam dúvidas importantes quanto à fra-
gilização dos mecanismos de fiscalização da entrada 
e da saída de mercadorias por causa desse projeto. 
Sugerem pequenas modificações no texto, mas infeliz-
mente a Secretaria da Receita Federal, mais uma vez, 
foi insensível. Ou seja, mais uma vez não aceitou que 
pequenas modificações que partem do entendimento 
dos trabalhadores responsáveis pela fiscalização se-
jam introduzidas no texto. 

Fraternalmente, faço apelo ao nosso Líder, Ar-
lindo Chinaglia, até estimulado pelas negociações 
que culminaram em acordos, no sentido de que se 
incorpore aos que defendem a aprovação de emenda 
que acarretará modificação muito pequena no art. 3º 
deste projeto de lei, que simplesmente retira do per-
missionário a responsabilidade pela identificação de 
mercadorias. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-

cedo a palavra ao Relator.
O SR. EDINHO MONTEMOR (PSB – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas in-
formar ao Plenário que o projeto de lei de conversão, 
objeto de acordo entre Oposição e Governo, encontra-
se disponível. Cópias serão entregues às Lideranças. 

Dessa forma, poderemos votar esta matéria tão impor-
tante, esperada pelo País há tanto tempo.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – NÃO 
HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, DECLARO 
ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – En-

quanto aguardamos a chegada de cópias do parecer 
do Deputado Edinho Montemor – e S.Exa. anuncia que 
estão chegando –, a Presidência vai seguir a lista de 
inscrição do período das Breves Comunicações, para 
ganharmos tempo.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado 
Reinaldo Betão.

O SR. REINALDO BETÃO (PL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, mais uma vez retorno à tribuna para falar 
da votação da PEC nº 2, que trata dos servidores pú-
blicos requisitados, já aprovada há muito tempo. Falta 
ser incluída na pauta para votação. 

O outro assunto que me traz à tribuna diz res-
peito às obras do DNIT nas estradas federais do Rio 
de Janeiro, que beneficiaram o Estado, motivo por que 
parabenizo o Ministro dos Transportes e o diretor da-
quele órgão. Foram realizadas obras de emergência 
para revitalização das rodovias. Faltam ainda as obras 
de emergência em pontes sobre rios, especialmente 
na BR-101, no norte do Estado, que estão sem guar-
da-corpo. A obra é urgente porque as crianças atra-
vessam as pontes de um município para o outro para 
irem à escola.

O Ministério dos Transportes e o Tribunal de Con-
tas da União não reconhecem como obra de emer-
gência a recuperação dos guarda-corpos das pontes. 
Pedimos que observem esse item de segurança para 
o usuário, especialmente em região próxima a rodo-
vias federais. 

Aproveito o pouco tempo que me resta, Sr. Pre-
sidente, para reivindicar novamente prioridade para 
a campanha de doação de sangue no nosso Estado, 
promovida pelo HEMORIO, no novo Governo Estadual. 
Falta sangue nos hospitais do Estado, e há doadores. 
Falta logística para que a população consiga doar san-
gue e atender os irmãos necessitados nos hospitais.

O SR. RICARDO SANTOS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RICARDO SANTOS (PSDB – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas e Srs. Deputados, a sociedade espírito-san-
tense comemorou festivamente na última sexta-feira, 
dia 17 de novembro, o transcurso do cinqüentenário 
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do nosso Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão Rural – INCAPER. 

A entidade antecessora do sistema, a ACARES 
– Associação de Crédito e Assistência Rural do Espí-
rito Santo, posteriormente transformada na empresa 
pública de assistência rural – EMATER-ES, marcou 
profundamente o desenvolvimento socioeconômico 
do Espírito Santo nas últimas décadas.

A filosofia de atuação e a metodologia de traba-
lho idealizada nos idos dos anos 50 foram muito bem 
explicitadas e ressaltadas pelo seu primeiro presidente, 
o Dr. Pedro Merçon, presente àquela comemoração. 

Seu objetivo prioritário era o do desenvolvimento 
da agricultura familiar, base da estrutura agrária es-
pírito-santense. Seu método era fundamentalmente 
educativo, procurando interagir com a família rural no 
sentido de promover o seu bem-estar integral. 

A comunidade participava ativamente do pro-
cesso de planejamento das ações, identificando os 
principais problemas, discutindo e apontando as so-
luções possíveis. 

A programação de trabalho dedicava especial 
atenção à juventude rural, por meio dos chamados 
Grupos 4-S – Saber, Sentir, Saúde e Servir —, moti-
vando adolescentes e jovens para a participação ativa 
na sociedade como profissionais, empreendedores e 
cidadãos. 

Seria muito difícil separar a história da agricultu-
ra capixaba, neste meio século, da história de nossa 
instituição de pesquisa e de extensão

O INCAPER – Instituto Capixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e Extensão Rural – e as entida-
des antecessoras (ACARES, EMATER e EMCAPA) 
acumulam, ao completar 50 anos, admirável saldo de 
realizações em favor da economia capixaba.

Seu papel foi determinante na renovação e na 
expansão em novas bases técnicas da cafeicultura, 
em conjunto com o antigo Instituto Brasileiro do Café; 
na consolidação de segmentos importantes como a 
pecuária bovina, a produção de hortifrutigranjeiros e 
a avicultura; e na diversificação da produção agríco-
la, com destaque para a fruticultura, a silvicultura em 
pequenas propriedades, a aqüicultura, além de outras 
atividades. 

Queremos, desta tribuna, prestar a nossa ho-
menagem aos diretores e funcionários do INCAPER 
(Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica 
e Extensão Rural), pelo transcurso do seu cinqüen-
tenário e, ao mesmo tempo, enaltecer a iniciativa e a 
competência do grupo pioneiro de profissionais da an-
tiga ACARES, constituído de engenheiros agrônomos, 
economistas domésticos, técnicos agrícolas e funcio-
nários administrativos, que, com idealismo e espírito 

público, contribuíram para o lançamento dos alicerces 
desta grande instituição na década de 50. 

Que a comemoração do cinqüentenário seja 
oportunidade especial para que os princípios funda-
mentais que motivaram a criação da antiga ACARES 
sejam reavivados e continuem a orientar as ações de 
políticas públicas do nosso INCAPER, voltadas para 
o desenvolvimento da nossa agricultura, constituída 
majoritariamente, como sabemos, de pequenas pro-
priedades familiares.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Com 
a palavra, pela ordem, o nobre Deputado Babá.

O SR. BABÁ (PSOL – PA. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
companheiros trabalhadores, o Governo Federal, após 
as eleições, anuncia que o valor do salário mínimo vai 
ter reajuste de apenas 17 reais, passando de 350 re-
ais para 367 reais. 

Ora, passadas as eleições, passado o período 
das enganações, agora o Governo Lula mostra clara-
mente a sua face.

Inicialmente, o salário mínimo deveria ser de 372 
reais, mas nem isso o Governo tem coragem de man-
ter. Na verdade, ele está reduzindo mais ainda o valor. 
É a típica história de colocar o bode na sala. Depois 
promove negociação nesta Casa para manter os an-
tigos 372 reais, que já é muito pouco.

Fica claro para milhões de aposentados que 
recebem salário mínimo – trabalhadores rurais e do-
mésticas, por exemplo – que o Governo, passadas as 
eleições, tem de cumprir o verdadeiro acordo que fez 
com os banqueiros. No período eleitoral foram muitas 
as mentiras, foram muitos os enganos, para poder se 
reeleger. Agora, vê-se claramente a face neoliberal 
do Governo Lula. Foi o que fez Fernando Henrique 
Cardoso para se reeleger, ou seja, manteve a falsa 
paridade do dólar com o real até o final das eleições. 
Quando se iniciou o ano de 1999, o valor do dólar do-
brou, o que revelou que as medidas eram claramente 
eleitoreiras. 

Até isto o Governo Lula copia do anterior: en-
gana os trabalhadores aposentados. Vejam V.Exas. 
o vergonhoso salário mínimo que está prometendo 
para o próximo ano: 367 reais, quando, por baixo, já 
deveria ser de 700 reais. Aliás, para recuperar a per-
da histórica, segundo o DIEESE, deveriam ser pagos 
aproximadamente 1.500 reais.

O Governo Lula, no afã de economizar dinheiro 
para pagar juros abusivos aos banqueiros, já ameaça 
fazer cortes no Orçamento: para o aumento salarial 
dos servidores públicos; para o aumento do salário 
mínimo, o que atinge milhões de aposentados; para 
saúde e educação, mantendo a mesma lógica neolibe-
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ral para a qual já chamávamos atenção na campanha 
eleitoral da companheira Senadora Heloísa Helena. 
Mostramos que o programa neoliberal que Lula de-
fendeu em 4 anos, o mesmo que Fernando Henrique 
implementou, teria continuidade com este ou com o 
Governo Alckmin. Isso porque o objetivo principal era 
justamente o de manter a política econômica do arro-
cho, do corte nos gastos públicos, para saciar a fome 
dos banqueiros. Aliás, financiadores das campanhas 
de Lula e de Geraldo Alckmin.

Era o que queríamos mostrar para a sociedade. 
Por isso, defendíamos que a única candidatura que 
verdadeiramente enfrentaria a política neoliberal seria 
a da companheira Senadora Heloísa Helena. 

Os trabalhadores infelizmente vão ter de pagar 
por mais 4 anos o preço pelo voto nessa política de 
traição que Lula vai continuar implementando.

Durante o discurso do Sr. Babá, o Sr. 
José Thomaz Nonô, 1º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, durante os trabalhos da “CPI do Fim do Mundo”, 
o Senador Efraim Morais procurou a todo custo inves-
tigar o assassinato do companheiro Celso Daniel, sob 
a alegação de que se tratava de crime político.

No entanto, a Delegada Elizabete Sato, desig-
nada para investigar o caso, concluiu que o crime que 
tirou a vida do companheiro Celso Daniel não foi po-
lítico, mas comum. Ela disse que as denúncias feitas 
pelos irmãos de Celso Daniel não foram provadas e 
que equivalem a quase nada.

Além do mais, Sr. Presidente, a delegada critica a 
prática do “denuncismo” por parte do GAECO de Santo 
André, segundo o qual se tratava de crime político, de 
“crime de mando”. Ela revelou que as pessoas presas 
assassinaram Celso Daniel.

Eis o único fato novo, Srs. Deputados: teria sido 
um menor o autor dos 7 disparos contra o companhei-
ro Celso Daniel. 

Esse fato mostra que se tentou forjar o crime 
político. Mas, como revela a delegada, ele não teve 
nada de político. 

A maioria dos meios de comunicação, naquela 
época, deu estrondoso e desproporcional destaque a 
esse caso. Durante os depoimentos, quase sempre 
havia a tentativa de caracterizar o crime como político. 

Até pessoas vinculadas ao Partido dos Trabalhado-
res foram citadas como interessadas na execução do 
companheiro Celso Daniel.

Agora, apenas o jornal O Estado de S.Paulo dá 
destaque, pequeno, ao crime. Não podemos aceitar o 
“denuncismo”, nem que se inventem suspeitas para 
enlamear a vida de companheiros ou a situação do 
nosso partido. 

Mais uma vez está demonstrado que a “CPI do 
Fim do Mundo” procurou atingir muita gente. Mas o 
fato é que não deu em nada.

A Delegada Elizabete Sato, com 30 anos de ex-
periência, concluiu o inquérito em outubro, dizendo 
que, desde a abertura das investigações, passado o 
período de efervescência investigativa, verificou-se 
que não havia qualquer indício de que o crime teria 
sido político. Agora foi confirmado que se trata de cri-
me comum.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL – AL. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, acho que é a primeira vez que falo 
sobre política nacional depois das eleições. Confesso 
que a vitória expressiva do Presidente Lula no último 
pleito de certa forma até inibe os Parlamentares da 
Oposição de usar a palavra. Mas, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, há coisas que é difícil ver de manei-
ra passiva; ver pela televisão e não reagir, no sentido 
exato da palavra. 

Profissionalmente, sou agricultor, plantador de 
cana-de-açúcar. Não sou usineiro, sou fornecedor de 
cana há 31 anos. É uma atividade que conheço de per-
to, e a ela vou me dedicar com especial ênfase assim 
que cumprir este mandato parlamentar.

Foi com surpresa, muita surpresa, que ouvi o 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizer na televisão, 
ontem à noite, e hoje de manhã, no Programa Bom 
Dia Brasil, da Rede Globo, que foi surpreendido – e 
usou uma das suas expressões de muito bom gosto 
– de calças curtas, talvez arriadas, pela crise da agri-
cultura brasileira. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a crise da 
agricultura brasileira não surpreendeu ninguém! Nes-
ta Casa devem ter sido feitos mais de 300 discursos, 
pelo Governo e pela Oposição, chamando a atenção 
para a crise que se avizinhava.

Lembro-me bem de que aqui houve, se não 1, ao 
menos 2 “tratoraços”, que invadiram a Esplanada dos 
Ministérios, atrapalharam o tráfego de Brasília, engar-
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rafaram a passagem de veículos na porta do Palácio 
do Planalto, e S.Exa. se diz surpreendido.

Se houve neste País crise anunciada com muita 
antecedência foi a da agricultura, o único setor que deu 
sustentáculo financeiro ao Brasil nos últimos anos. A 
crise foi provocada pela falta de investimentos em in-
fra-estrutura – as estradas estão destruídas de ponta 
a ponta – e pela política cambial, que quebrou o setor 
exportador e continuará quebrando.

Não há hospedagem na casa de Blairo Maggi 
que conserte isso.

Aliás, quero felicitar o Presidente Lula pelo en-
contro, de manhã, com os sem-terra; à tarde, com os 
com-terra; e, à noite, com a maior expressão do lati-
fúndio deste País: o Governador Blairo Maggi. 

O Presidente Lula não cansa de se superar. E 
festejo o seu entendimento. Quando chama os parti-
dos para se entenderem, é louvável. S.Exa. já está se 
entendendo com a UDR e todos os segmentos que 
hoje expressam o novo Lula.

Agora, dizer na televisão, para 100 milhões de 
brasileiros, que a crise na agricultura surpreendeu o 
Governo, apanhado de calças curtas, é realmente abu-
sar da paciência do agricultor brasileiro.

Desde o produtor familiar até o maior empresá-
rio do agronegócio do País, todos sabiam que a crise 
viria. A causa conhecida, desde os sem-terra até os 
com-terra; do latifundiário ao minifundiário; do traba-
lhador rural ao produtor mais avançado deste País; 
todos sabem, é a omissão do Governo em enfrentar 
essas questões.

Perdemos o Ministro Roberto Rodrigues, tido e 
havido como homem de grande capacidade empresa-
rial e técnica. Nem ele escapou do total ostracismo a 
que foi relegado o Ministério da Agricultura neste País. 
Não há agricultura, não há política.

Espero que S.Exa., o Presidente da República, 
não seja apanhado de calças curtas de novo, com a 
crise que se avizinha.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passa-se 
à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para en-
caminhar a votação da matéria, concedo a palavra ao 
nobre Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, que 
falará contra a matéria. (Pausa.) S.Exa. desiste

Concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Car-
los Hauly. (Pausa.) S.Exa. desiste. 

Concedo a palavra ao nobre Deputado André 
Figueiredo. (Pausa.) S.Exa. desiste.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Babá. 
(Pausa.) S.Exa. desiste

Para encaminhar, concedo a palavra à nobre Depu-
tada Luciana Genro, que falará contra a matéria.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, a medida pro-
visória ora em votação é de gravidade tão extrema e 
profunda que talvez a maioria dos Parlamentares não 
tenha percebido.

Estamos prestes a votar o fim da Aduana brasi-
leira, em nome de uma suposta modernidade.

Na realidade, essa suposta modernidade facilitará 
o contrabando, colocará em risco a saúde pública da 
nossa população e facilitará a entrada no País de do-
enças, de animais com aftosa ou de plantas que não 
serão devidamente fiscalizadas.

O projeto coloca em mãos privadas a fiscalização 
do que entra e do que sai do País. Trata-se, verdadei-
ramente, de terceirizar a fiscalização. O fundamental 
papel desempenhado pelo Estado brasileiro nas fron-
teiras nacionais será agora exercido mediante uma 
fiscalização virtual. E, na realidade, essa fiscalização 
não acontecerá, porque os postos aduaneiros não 
estarão mais nas fronteiras físicas do País, mas em 
qualquer lugar onde o empresário deseje instalar-se 
para fazer a armazenagem dos produtos a serem im-
portados ou exportados. 

Ora, não podemos focar-nos exclusivamente na 
atividade de armazenamento. Não é o armazenamento 
de mercadorias que está sendo aqui debatido, mas, sim, 
a fiscalização e a possibilidade de a iniciativa privada 
abrir armazéns nos quais ficarão estocados os produ-
tos a serem exportados ou importados pelo Brasil, sem 
que os técnicos e fiscais da Receita Federal, treinados 
durante décadas para evitar o contrabando e o desca-
minho, estejam presentes para fiscalizá-los. 

As câmaras que serão instaladas poderão ser fa-
cilmente manipuláveis para mostrar apenas o que é de 
interesse do empresário privado, o dono do armazém, 
que se relacionará diretamente com o exportador ou 
com o exportador. Serão 2 empresários que se enten-
derão facilmente, inclusive para pôr em prática meca-
nismos ilícitos, às expensas do Estado brasileiro.

É nesse sentido, Sr. Presidente, que peço aos 
Srs. Deputados a devida atenção a esse projeto, uma 
vez que ele possibilitará o aumento indiscriminado do 
contrabando de armas, do tráfico drogas, da importa-
ção de produtos não fiscalizados, colocando em risco 
a saúde da população brasileiro. 

Cada Parlamentar que votar favoravelmente a 
esse projeto será responsável pela tragédia que ocor-
rerá com a ausência de fiscalização nos postos adu-
aneiros e nos portos secos do País.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para en-

caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Edu-
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ardo Valverde, que falará a favor da matéria. (Pausa.) 
S.Exa. desiste. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-
ção o parecer do Relator na parte em que manifesta 
opinião favorável quanto ao atendimento dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência e de 
sua adequação financeira e orçamentária, nos termos 
do artigo 8º da Resolução nº 1, de 2002 – CN.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. EDIR OLIVEIRA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. EDIR OLIVEIRA (PTB – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não sei seria 
exatamente este o momento, mas nós, do PTB, que 
havíamos encaminhado requerimento de destaque para 
a Emenda nº 181, o estamos retirando, em razão de 
acordo de acolhimento feito com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-
gado, Sr. Líder.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 
o parecer do relator, na parte que manifesta opinião 
quanto ao não-atendimento dos pressupostos consti-
tucionais de relevância e urgência e de sua adequação 
financeira e orçamentária, nos termos do artigo 8º da 
Resolução nº 01, de 2002 – CN.

(Inadequação financeira e orçamentária das 
Emendas de nºs 182 e 189)

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 apreciação do mérito da matéria. Antes porém há 
sobre a Mesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE 
Destaque De Bancada

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 161, II e § 2º, com-

binado com o art. 117, IX, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, destaque para votação da 
Emenda nº 181, relativa à seguinte proposição: MP 
320/06. 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2006. 
– Edir Oliveira, Vice-Líder do PTB. 

Senhor Presidente,

CHICO ALENCAR, Líder do Partido Socialismo 
e Liberdade, requer a V. Exa., nos termos do art. 161, 
I e 2º do Regimento Interno, destaque para adição de 
artigo à Medida Provisória nº 320, de 2006, através 
da Emenda de nº 33.

Brasília, 22 de novembro de 2006. – Chico Alencar, 
Líder do PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 
o projeto de lei de conversão oferecido pelo Relator da 
Comissão Mista, ressalvado um destaque.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
(MP nº 320, de 2006)

Dispõe sobre a movimentação e ar-
mazenagem de mercadorias importadas 
ou despachadas para exportação, o alfan-
degamento de locais e recintos, a licença 
para explorar serviços de movimentação 
e armazenagem de mercadorias em Cen-
tro Logístico e Industrial Aduaneiro, altera 
a legislação aduaneira e dá outras provi-
dências.

O Congresso Nacional decreta:
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:

I – portos, aeroportos e terminais portu-
ários, pelas pessoas jurídicas:

a) concessionárias ou permissionárias 
dos serviços portuários e aeroportuários, ou 
empresas e órgãos públicos constituídos para 
prestá-las;

b) autorizadas a explorar terminais por-
tuários privativos, de uso exclusivo ou misto, 
nos respectivos terminais; ou

c) arrendatárias de instalações portuá-
rias ou aeroportuárias e concessionárias de 
uso de áreas em aeroportos, nas respectivas 
instalações;

II – fronteiras terrestres, pelas pessoas 
jurídicas:

a) arrendatárias de imóveis pertencentes 
à União, localizados nos pontos de passagem 
de fronteira;

b) concessionárias ou permissionárias 
dos serviços de transporte ferroviário inter-
nacional, ou qualquer empresa autorizada a 
prestar esses serviços, nos termos da legis-
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lação específica, nos respectivos recintos fer-
roviários de fronteira;

III – recintos de estabelecimento em-
presarial licenciados, pelas pessoas jurídicas 
habilitadas nos termos desta lei;

IV – bases militares, sob responsabilida-
de das Forças Armadas;

V – recintos de exposições, feiras, con-
gressos, apresentações artísticas, torneios 
esportivos e assemelhados, sob a respon-
sabilidade da pessoa jurídica promotora do 
evento; e

VI – lojas francas e seus depósitos, sob 
a responsabilidade da respectiva empresa 
exploradora.

§ 2º A movimentação e a armazenagem de re-
messas postais internacionais poderão ser realizadas 
em recintos próprios sob responsabilidade da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos.

§ 3º  O recinto de estabelecimento empresarial 
referido no inciso III do § 1º denomina-se Centro Lo-
gístico e Industrial Aduaneiro (CLIA).

§ 4º A Secretaria da Receita Federal poderá ad-
mitir a movimentação e a armazenagem de mercado-
rias importadas ou despachadas para exportação em 
locais ou recintos não-alfandegados para atender a 
situações eventuais ou solucionar questões relativas a 
operações que não possam ser executadas nos locais 
ou recintos alfandegados em face de razões técnicas, 
ouvidos os demais órgãos e agências da administra-
ção pública federal, quando for o caso.

§ 5º As atividades relacionadas neste artigo po-
derão ser executadas sob a administração da Se-
cretaria da Receita Federal, nas hipóteses definidas 
nesta lei.

Dos Requisitos Técnicos e Operacionais para o 
Alfandegamento

Art. 2º A Secretaria da Receita Federal definirá 
os requisitos técnicos e operacionais para o alfande-
gamento dos locais e recintos indicados no art. 1º, 
bem assim daqueles destinados ao trânsito interna-
cional de pessoas e de veículos de passageiros, a 
serem atendidos pela pessoa jurídica responsável, 
com observância dos princípios de segurança e ope-
racionalidade aduaneiras, abrangendo, dentre outros, 
os seguintes aspectos:

I – segregação e proteção física da área 
do recinto;

II – segregação física ou delimitação en-
tre as áreas de armazenagem de mercadorias 
para exportação, para importação, despacha-

das para consumo e para operações de indus-
trialização sob controle aduaneiro;

III – edifícios e instalações, aparelhos 
de informática, mobiliário e materiais, para o 
exercício das atividades da Secretaria da Re-
ceita Federal e, quando necessário, de outros 
órgãos ou agências da administração pública 
federal;

IV – balanças, instrumentos e aparelhos 
de inspeção não-invasiva, como os aparelhos 
de raios X ou gama, e outros instrumentos 
necessários à fiscalização e controle adua-
neiros, bem assim de pessoal habilitado para 
sua operação;

V – edifícios e instalações, equipamen-
tos, instrumentos e aparelhos especiais para 
a verificação de mercadorias frigorificadas, 
apresentadas em tanques ou recipientes que 
não devam ser abertos durante o transporte, 
produtos químicos, tóxicos e outras mercado-
rias que exijam cuidados especiais para seu 
transporte, manipulação ou armazenagem;

VI – instalação e equipamentos adequa-
dos para os tratamentos sanitários e quaren-
tenários prescritos por órgãos ou agências 
da administração pública federal, tais como 
rampas, câmaras refrigeradas, autoclaves e 
incineradores;

VII – oferta de comodidades para pas-
sageiros internacionais, transportadores, des-
pachantes aduaneiros e outros intervenientes 
no comércio exterior, que atuem ou circulem 
no recinto; e

VIII – disponibilização de sistemas, com 
acesso remoto pela fiscalização federal, obser-
vadas as limitações de acesso a informações 
protegidas por sigilo fiscal, para:

a) vigilância eletrônica do recinto;
b) registro e controle de acesso de pes-

soas e veículos; e
c) registro e controle das operações re-

alizadas com mercadorias, inclusive seus es-
toques.

§ 1º Os requisitos referidos nos incisos I e II, 
onde se revelarem desnecessários à segurança adu-
aneira, poderão ser dispensados pela Secretaria da 
Receita Federal.

§ 2º O disposto no § 1º aplica–se também aos 
demais requisitos, nas situações em que se revelarem 
dispensáveis, considerando o tipo de carga ou merca-
doria movimentada ou armazenada, o regime aduanei-
ro autorizado no recinto, a quantidade de mercadoria 
movimentada e outros aspectos relevantes para a se-
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gurança e a operacionalidade aduaneiras, bem assim 
nas situações em que o alfandegamento do recinto se 
der para atender a necessidades turísticas temporárias 
ou para evento certo.

§ 3º Será exigida regularidade fiscal, relativa aos 
tributos e contribuições administrados pela Secretaria 
da Receita Federal, a Previdência Social e ao Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, como condição para 
o alfandegamento.

§ 4º O disposto neste artigo não dispensa o cum-
primento de outras exigências decorrentes de lei ou 
de acordo internacional.

§ 5º Será exigida, ainda, como condição para 
alfandegamento, manifestação dos demais órgãos e 
agências da administração pública federal, sobre a 
adequação do local ou recinto aos requisitos técnicos 
próprios às atividades de controle por esses exerci-
dos, relativamente às mercadorias ali movimentadas 
ou armazenadas.

§ 6º Aplicam–se aos locais e recintos destinados 
ao trânsito internacional de pessoas e de veículos de 
passageiros, no que couber, as disposições do § 4º 
do art. 1º.

Das Obrigações dos Responsáveis por Locais e 
Recintos Alfandegados

Art. 3º São obrigações da pessoa jurídica res-
ponsável por local ou recinto alfandegado:

I – disponibilizar à fiscalização aduaneira 
o acesso imediato a qualquer mercadoria, ve-
ículo ou unidade de carga no local ou recinto 
alfandegado;

II – prestar aos órgãos e agências da 
administração pública federal que atuem no 
local o apoio operacional necessário à exe-
cução da fiscalização, inclusive mediante a 
disponibilização de pessoal para movimenta-
ção de volumes, manipulação e inspeção de 
mercadorias e coleta de amostras;

III – manter sempre, no local ou recinto, 
propostos com poderes para representá–la 
perante as autoridades dos órgãos e agências 
referidos no inciso II;

IV – cumprir e fazer cumprir as regras 
estabelecidas pela Secretaria da Receita Fe-
deral, para autorização e controle de acesso 
de veículos, pessoas e cargas, bem assim as 
demais normas de controle aduaneiro;

V – manter as condições de organização, 
segurança e salubridade no local ou recinto, 
necessárias às respectivas operações, com 
conforto para empregados e usuários, bem 

assim para a boa execução e imagem dos 
serviços públicos;

VI – manter instrumentos e aparelhos, 
inclusive de informática, dentro das configu-
rações técnicas estabelecidas pelos órgãos e 
agências da administração pública federal;

VII – coletar informações sobre a vida 
pregressa dos empregados, inclusive das em-
presas contratadas que prestem serviços no 
recinto, incluindo a verificação de endereço e 
antecedentes criminais relacionados ao comér-
cio exterior, mantendo os dossiês atualizados 
e à disposição dos órgãos de fiscalização;

VIII – pesar, quantificar volumes de car-
ga, realizar triagens e identificar mercadorias 
e embalagens sob sua custódia, e prestar as 
pertinentes informações aos órgãos e agências 
da administração pública federal, nas formas 
por essas estabelecidas;

IX _ levar ao conhecimento da fiscaliza-
ção aduaneira informações relativas a infração 
à legislação aduaneira, praticada ou em curso, 
e aos órgãos e agências da administração pú-
blica federal informações sobre infrações aos 
seus controles, nos termos definidos pelos 
respectivos órgãos ou agências:

X – guardar em boa ordem documen-
tos pertinentes às operações realizadas sob 
controle aduaneiro, nos termos da legislação 
própria, para exibi–los à fiscalização federal, 
quando exigido;

XI – manter os arquivos e sistemas infor-
matizados de controle das operações referidas 
no inciso X, e disponibilizar o acesso dessas 
bases de dados à fiscalização da Secretaria 
da Receita Federal;

XII – manter os arquivos e sistemas in-
formatizados de controle e operações relativas 
aos outros órgãos e agências da administração 
pública federal que exerçam controles sobre 
as mercadorias movimentadas, para fins de 
sua correspondente fiscalização;

XIII – designar o fiel do armazém, obser-
vadas as determinações estabelecidas pela 
Secretaria da Receita Federal, mediante sua 
prévia aprovação;

XIV – manter o atendimento dos requi-
sitos técnicos e operacionais e a regularida-
de fiscal a que se refere o art. 2º, bem assim 
a regularidade dos recolhimentos devidos ao 
Fundo Especial de Desenvolvimento e Aper-
feiçoamento das Atividades de Fiscalização 
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– FUNDAF, criado pelo Decreto–Lei nº 1.437, 
de 17 de dezembro de 1975; e

XV – observar as condições regulamen-
tares para entrega de mercadorias desem-
baraçadas, inclusive quanto à liberação pelo 
transportador internacional.

§ 1º A identificação das mercadorias de que trata 
o inciso VIII poderá ser feita por amostragem, na forma 
definida pela Secretaria da Receita Federal, e mediante 
uso de aparelhos de verificação não-invasiva, resguar-
dando-se os controles efetuados pelos demais órgãos 
e agências da administração pública federal.

§ 2º Os órgãos e agências da administração pú-
blica federal estabelecerão requisitos técnicos comuns 
para as configurações dos instrumentos e aparelhos 
referidos no inciso VI e procedimentos integrados ou 
de compartilhamento de informações para os efeitos 
dos incisos VIII, IX e XII.

§ 3º As disposições deste artigo não dispensam 
o cumprimento de outras obrigações legais.

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se, no que 
couber, à pessoa jurídica responsável pela operação 
de carga e descarga da embarcação transportadora, 
no uso do direito ou prioridade de acostagem, conce-
dido pela autoridade portuária.

Da Garantia Prestada pelos Depositários

Art. 4º A empresa responsável por local ou recin-
to alfandegado deverá, na qualidade de depositária, 
nos termos do art. 32 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de 
novembro de 1966, prestar garantia à União, no valor 
de dois por cento do valor médio mensal, apurado no 
último semestre civil, das mercadorias importadas en-
tradas no recinto alfandegado, excluídas:

I – as desembaraçadas em trânsito adu-
aneiro ou registradas para despacho para con-
sumo até o dia seguinte ao de sua entrada no 
recinto; e

II – as depositadas nos recintos relacio-
nados no inciso V do § 1º do art. 1º.

§ 1º Para efeito de cálculo do valor das merca-
dorias a que se refere o caput, será considerado o 
valor consignado no conhecimento de carga ou outro 
documento estabelecido pela Secretaria da Receita 
Federal.

§ 2º A garantia deverá ser prestada sob a forma 
de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro 
aduaneiro, até o décimo dia útil seguinte ao do se-
mestre civil encerrado, dela podendo ser deduzido o 
valor do patrimônio líquido da empresa, apurado no 
balanço de 31 de dezembro do ano imediatamente 

anterior ou, no caso de inicio de atividade, no balanço 
de abertura.

§ 3º Para iniciar a atividade, a empresa responsá-
vel deverá prestar garantia no valor de R$250.000,00 
(duzentos e cinqüenta mil reais), na forma prevista no 
§ 2º, até o décimo dia útil seguinte ao da publicação 
do ato de alfandegamento.

Art. 5º Na hipótese de cancelamento do alfande-
gamento do local ou recinto, de transferência de sua 
administração para outra pessoa jurídica ou de revo-
gação do ato que outorgou a licença, 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 tributárias ou pena-
lidades impostas.

Parágrafo único. O curso do prazo previsto no 
caput será interrompido pela interposição de recurso 
administrativo ou ação judicial que suspenda a exigibi-
lidade de obrigações ou penalidades pecuniárias, até 
o seu trânsito em julgado.

Do Licenciamento e do Alfandegamento de CLIA

Art. 6º A licença para exploração de Clia será ou-
torgada a estabelecimento de pessoa jurídica constitu-
ída no País, que explore serviços de armazéns gerais, 
demonstre regularidade fiscal, atenda aos requisitos 
técnicos e operacionais para alfandegamento na forma 
do art. 2º 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 CLIA; e

III – apresente anteprojeto ou projeto do 
Clia previamente aprovado pela autoridade 
municipal, quando situado em área urbana, e 
pelo órgão responsável pelo meio ambiente, 
na forma das legislações específicas.

§ 1º A licença referida no caput somente será 
outorgada a estabelecimento localizado:

I – em Município capital de Estado;
II – em município incluído em região Me-

tropolitana;
III – no Distrito Federal;
IV – em município onde haja aeroporto 

internacional ou porto organizado; ou
V – em município onde haja unidade da 

Secretaria da Receita Federal e nos municí-
pios limítrofes a este.
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§ 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 O Clia deverá manter, enquanto perdurar o 
licenciamento, o atendimento às condições previstas 
neste artigo.

§ 4º Não será outorgada a licença de que trata 
o caput deste artigo quando presentes as seguintes 
condições:

I – a estabelecimento que tenha sido 
punido, nos últimos cinco anos, com o cance-
lamento da referida licença, por meio de pro-
cesso administrativo ou judicial;

II – a empresa que tenha praticado ou 
participado de atividades fraudulentas na área 
tributária e de comércio exterior e que tenha 
sido autuada ou citada em procedimentos 
criminais relativos a infrações tributárias e de 
comércio exterior; e

III – a empresa que mantenha em seu 
quadro societário pessoa física ou jurídica que 
tenha tido participação em estabelecimento 
enquadrado nas situações discriminadas nos 
incisos anteriores.

Art. 7º Compete ao Secretário da Secretaria da 
Receita Federal outorgar a licença para exploração de 
CLIA e declarar o seu alfandegamento, em ato único.

§ 1º O ato a que se refere o caput relacionará 
as atividades de interesse da fiscalização federal 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 CLIA, em 
atividades não relacionadas como de interesse da 
fiscalização federal, será estabelecido pelo seu admi-
nistrador, 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 CLIA, 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 os 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, conside-
rando 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 exploração de 
CLIA nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

§ 1º As empresas prestadoras dos serviços re-
lacionados no caput do art. 1º, na hipótese do inciso 
III do seu § 1º, fixarão livremente os preços desses 
serviços, a serem pagos pelos usuários.

§ 2º Os serviços prestados em atendimento a 
determinação da fiscalização ou em cumprimento da 
legislação aduaneiras, para realização de operações es-
pecificas, serão pagos pelo responsável pela carga.

Art. 9º A Secretaria da Receita Federal disciplina-
rá a formalização e o processamento dos pedidos de 
licença para exploração de CLIA e divulgará, na sua 
página na lnternet, a relação dos requerimentos sob 
análise, que deverá ser concluída em até sessenta dias, 
contados da protocolização do pedido devidamente 
instruído com os elementos que comprovem o atendi-
mento dos requisitos e condições estabelecidos.

Art. 10. A Secretaria da Receita Federal, no pra-
zo de trinta dias, contado da data do despacho de 
reconhecimento de admissibilidade do requerimento 
de licença para exploração de CLIA, dará ciência da 
pretensão da interessada aos demais órgãos e agên-
cias da administração pública federal que nele exer-
cerão controle sobre mercadorias, estabelecendo a 
data provável para a conclusão do projeto, nos termos 
do respectivo cronograma de execução apresentado 
pela requerente.

Art. 11. A Secretaria da Receita Federal e os 
demais órgãos e agências da administração pública 
federal referidos no art. 10 deverão disponibilizar pes-
soal necessário ao desempenho de suas atividades 
no CLIA, no prazo de cento e oitenta dias, contado da 
data estabelecida para a conclusão do projeto.



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 51501 

§ 1º O prazo a que se refere o caput poderá ser 
prorrogado por igual período, findo o qual a licença 
deverá ser outorgada.

§ 2º A prorrogação de que trata o § 1º só será 
admitida na hipótese de qualquer unidade de órgão 
ou agência da administração pública federal, que deva 
exercer suas atividades no recinto do CLIA objeto da 
licença requerida, apresentar situação de comprome-
timento de pessoal com o atendimento de Centros 
Logísticos e Industriais Aduaneiros.

§ 3º A empresa requerente poderá usar livremen-
te o recinto para exercer atividades empresariais que 
não dependam de licença ou de autorização do Poder 
Público, até o cumprimento do disposto no caput.

Art. 12. Informada da conclusão da execução do 
projeto de exploração do CLIA, a Secretaria da Receita 
Federal terá o prazo de trinta dias, contado da data do 
protocolo do expediente da empresa requerente, para 
comunicar o fato aos demais órgãos e agências da ad-
ministração 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 CLIA, no prazo 
de trinta dias, contado da data da ciência da comuni-
cação 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.

Da Movimentação e Armazenagem de Carga nas 
Fronteiras Terrestres

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 in-
ciso I poderão ser alterados anualmente pelo Ministro 
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 contra a contratada à 
autoridade 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

IV – à indenização da arrendatária pelas 
obras realizadas e instalações incorporadas 
ao imóvel pertencente à União, nos casos de 
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rescisão do contrato decorrente de aplicação 
de sanção ou de interesse público.

Art. 14. Os serviços de que trata o art. 13 serão 
prestados sob a administração da Secretaria da Re-
ceita Federal, nas seguintes hipóteses:

I – quando não houver interesse na ex-
ploração dessas atividades pela iniciativa pri-
vada;

II – enquanto se aguardam os trâmites 
do contrato de arrendamento; ou

III – intervenção de que trata o inciso II 
do § 3º do art. 13.

§ 1º Os serviços prestados na forma deste ar-
tigo serão pagos pelos usuários, por meio de tarifas 
estabelecidas pelo Ministro de Estado da Fazenda 
para cada atividade específica, que deverão custear 
integralmente suas execuções.

§ 2º As receitas decorrentes da cobrança dos 
serviços referidos no caput serão destinadas ao Fun-
daf.

Das Outras Disposições

Art. 15. O disposto nesta lei aplica-se também 
aos atuais responsáveis por locais e recintos alfan-
degados.

Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal 
definirá prazos, não inferiores a doze meses e não 
superiores a trinta e seis, para o cumprimento dos re-
quisitos técnicos e operacionais para alfandegamento 
previstos no art. 2º.

Art. 16. 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 Clia previsto nesta lei, sem interrupção 
de suas atividades e com dispensa de penalidade por 
rescisão contratual.

§ 1º Na hipótese prevista no caput, o contrato 
será rescindido no mesmo ato de outorga da licença 
para exploração do CLIA.

§ 2º No caso de o permissionário não solicitar a 
transferência para o regime de exploração de Clia pre-
visto 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 vencidas e de penalidades 
pecuniárias devidas em razão de cometimento de in-
fração durante a vigência do contrato.

§ 4º As disposições deste artigo aplicam-se, tam-
bém, ao Porto Seco que esteja funcionando, na data 

de publicação desta Lei, por força de medida judicial 
ou sob a égide de contrato emergencial.

§ 5º Para a transferência prevista no caput e no 
§ 4º deste artigo será observado o disposto no pará-
grafo único do art. 15.

Art. 17. Os concessionários de serviços de movimen-
tação e armazenagem de mercadorias em Portos Secos 
instalados em imóveis pertencentes à União também 
poderão, mediante aviso prévio de cento e oitenta dias, 
rescindir seus contratos na forma do caput e §§ 1º a 4º 
do art. 16, sendo-lhes garantido o direito de exploração 
de Clia sob o regime previsto nesta lei até o final do prazo 
original constante do contrato de concessão.

Parágrafo único. Não será admitida rescisão par-
cial de contrato.

Art. 18. A pessoa jurídica licenciada poderá so-
licitar a revogação do ato a que se refere o art. 7º, 
desde que no recinto não mais exista mercadoria sob 
controle aduaneiro.

Art. 19. A pessoa jurídica prestadora dos serviços 
de que trata o  caput do art. 1º fica sujeita a:

I – advertência, suspensão ou cancela-
mento, na forma do art. 76 da Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, pelo descumpri-
mento de requisito técnico ou operacional para 
o alfandegamento, definido com fundamento 
no art. 2º, de obrigação prevista no art. 3º, ou 
do disposto no § 3º do art. 6º:

II – vedação da entrada de mercadorias 
importadas no recinto até o atendimento da 
exigência, pelo descumprimento, ainda que 
parcial, da prestação da garantia prevista no 
§ 2º do art. 4º.

Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso 
II será precedida de intimação, na forma estabelecida 
pela Secretaria da Receita Federal.

Art. 20. A Secretaria da Receita Federal, ouvidos os 
outros órgãos e agências da administração pública federal 
atuantes nos controles de mercadorias na exportação, 
poderá admitir, em caráter precário, a realização de des-
pacho de exportação em recinto não-alfandegado.

Art. 21. A Secretaria da Receita Federal e os 
demais órgãos e agências da administração públi-
ca federal disporão sobre o registro e o controle das 
operações de importação e exportação realizadas por 
pessoas domiciliadas em localidades fronteiriças onde 
não existam unidades aduaneiras, de mercadorias para 
consumo ou produção nessas localidades.

Das Alterações à Legislação Aduaneira

Art. 22. O manifesto de carga, o romaneio de 
carga (packing list) e a fatura comercial expressos 
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nos idiomas de trabalho do Mercado Comum do Sul 
– MERCOSUL e da Organização Mundial do Comér-
cio – OMC ficam dispensados da obrigatoriedade de 
tradução para o idioma português.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá esta-
belecer informações obrigatórias no conhecimento de 
carga sobre as condições ambientais e de embalagem 
e conservação da mercadoria transportada, para fins 
de controle sanitário, fitossanitário, zoossanítário, am-
biental e de segurança pública.

Art. 23. Os créditos relativos aos tributos, contri-
buições e direitos comerciais correspondentes às mer-
cadorias extraviadas na importação serão exigidos do 
responsável mediante lançamento de ofício.

§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-se 
responsável o transportador ou o depositário que der 
causa ao extravio das mercadorias, assim reconhecido 
pela autoridade aduaneira.

§ 2º A apuração de responsabilidade e o lança-
mento de ofício de que trata o caput serão dispensa-
dos na hipótese de o importador ou de o responsável 
assumir espontaneamente o pagamento dos tributos.

Art. 24. O importador fica obrigado a devolver ao 
exterior ou a destruir a mercadoria estrangeira cuja 
importação não seja autorizada com fundamento na 
legislação de proteção ao meio ambiente, saúde ou 
segurança pública e controles sanitários, fitossanitá-
rios e zoossanitários.

§ 1º Tratando-se de mercadoria acobertada por 
conhecimento de carga à ordem ou consignada a pes-
soa inexistente ou com domicílio desconhecido no País, 
a obrigação referida no caput será do respectivo trans-
portador internacional da mercadoria importada.

§ 2º A Secretaria da Receita Federal definirá a 
providência a ser adotada pelo importador ou trans-
portador internacional, conforme seja o caso, de con-
formidade com a representação do órgão responsável 
pela aplicação da legislação específica, definindo prazo 
para o seu cumprimento.

§ 3º No caso de descumprimento da obrigação 
prevista no § 2º, a Secretaria da Receita Federal:

I – aplicará ao importador ou transpor-
tador internacional, conforme seja o caso, a 
multa no valor correspondente a dez vezes o 
frete cobrado pelo transporte da mercadoria 
na importação, observado o rito do Decreto nº 

70.235, de 6 de março de 1972; e
II – determinará ao depositário que pro-

ceda à:
a) destruição da mercadoria; ou
b) devolução da mercadoria ao exterior, 

quando sua destruição no País não for auto-

rizada pela autoridade sanitária ou ambiental 
competente.

§ 4º O importador ou o transportador internacio-
nal referido no § 1º, conforme seja o caso, também 
fica obrigado a indenizar o depositário que realizar, 
por determinação da Secretaria da Receita Federal, 
nos termos do inciso II do § 3º, a destruição ou a de-
volução da mercadoria ao exterior, pelas respectivas 
despesas incorridas.

§ 5º Tratando-se de transportador estrangeiro, 
responderá pela multa prevista no inciso I do § 3º e 
pela obrigação prevista no § 4º o seu representante 
legal no País.

§ 6º Na hipótese de descumprimento pelo deposi-
tário da obrigação de destruir ou devolver as mercado-
rias, conforme disposto no inciso II do § 3º, aplicam-se 
as sanções de advertência, suspensão ou cancela-
mento, na forma do art. 76 da Lei nº 10.833, de 2003.

Art. 25. A transferência de titularidade de merca-
doria de procedência estrangeira por endosso no co-
nhecimento de carga somente será admitida mediante 
a comprovação documental da respectiva transação 
comercial.

Parágrafo único. A obrigação prevista no caput 
será dispensada no caso de endosso bancário ou em 
outras hipóteses estabelecidas pela Secretaria da Re-
ceita Federal.

Art. 26. Para fins de aplicação do disposto no art. 
5º do Decreto-Lei nº 2.120, de 14 de maio de 1984, 
consideram-se, para efeitos fiscais, bagagem desacom-
panhada os bens pertencentes ao de cujus na data do 
óbito, no caso de sucessão aberta no exterior.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no 
caput os bens excluídos do conceito de bagagem, na 
forma da legislação em vigor.

Art. 27. O § 3º do art. 2º da Lei nº 4.502, de 30 
de novembro de 1964, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“§ 3º Para efeito do disposto no inciso I, 
considera-se ocorrido o respectivo desembara-
ço aduaneiro da mercadoria que constar como 
tendo sido importada e cujo extravio venha a 
ser verificado pela autoridade fiscal, inclusive 
na hipótese de mercadoria sob regime sus-
pensivo de tributação.” (NR)

Art. 28. O inciso II do art. 60 e o parágrafo único 
do art. 111 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro 
de 1966, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 60 .......... .......................................
........................ ......................................
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II – extravio – toda e qualquer falta de 
mercadoria, ressalvados os casos de erro ine-
quívoco ou comprovado de expedição.

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

“Art. 111.................. ..............................
................................. .............................
Parágrafo único. Excluem-se da regra 

deste artigo os casos dos incisos III, V e VI 
do art. 104.” (NR)

Art. 29. Os arts. 22 e 23 do Decreto-Lei nº 1.455, 
de 7 de abril de 1976, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“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 17 de dezembro 
de 1975, relativamente a:

I – atividades extraordinárias de fiscali-
zação e controle aduaneiros;

II – deslocamento de servidor para pres-
tar serviço em local ou recinto localizado fora 
da sede da repartição de expediente;

III – vistoria técnica e auditoria de siste-
ma de controle informatizado, tendo em vista 
o alfandegamento ou a habilitação para des-
pacho aduaneiro de local ou recinto; e

IV – a auditoria de sistema de controle 
informatizado, tendo em vista a habilitação para 
a fruição de regime aduaneiro especial.

§ 1º Consideram-se atividades extraordi-
nárias 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 realizada em local ou recinto explo-
rado por pessoa jurídica diversa do adminis-
trador portuário ou aeroportuário; e

III – a conferência para despacho adua-
neiro ou o despacho aduaneiro realizado no 
estabelecimento do importador, exportador ou 
transportador.

§ 2º O ressarcimento relativo às ativida-
des extraordinárias de fiscalização e controle 
aduaneiros será devido pela pessoa jurídica 
que administra o local ou recinto, no valor de 
R$45,00 (quarenta e cinco reais) por carga:

I – submetida a despacho aduaneiro, nas 
hipóteses dos incisos I e III do § 1º; e

II – ingressada ou desconsolidada no 
local ou recinto, na hipótese de que trata o 
inciso II do § 1º.

§ 3º O ressarcimento relativo às despe-
sas referidas no inciso II do caput será devido 
pela pessoa jurídica responsável pelo local ou 
recinto, no valor correspondente às despesas 
do deslocamento requerido.

§ 4º O ressarcimento relativo às vistorias 
e auditorias de que tratam os incisos III e IV 
do caput será devido:

I – pela pessoa jurídica referida no inciso 
II do § 1º, no valor de:

a) R$10.000,00 (dez mil reais), uma úni-
ca vez, para o alfandegamento ou habilitação 
de local ou recinto; e

b) R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez 
ao ano, para as vistorias periódicas de local 
ou recinto alfandegado ou habilitado; e

II – pela pessoa jurídica empresarial que 
pleitear habilitação para regime aduaneiro es-
pecial, no valor de R$5.000,00 (cinco mil re-
ais), uma única vez, na hipótese de que trata 
o inciso IV do caput.

§ 5º Para efeito do disposto no § 2º, con-
sidera-se carga:

I – a mercadoria ou o conjunto de mer-
cadorias acobertados por um único conheci-
mento de carga ou documento de efeito equi-
valente; ou

II – no caso de remessa postal interna-
cional ou de transporte de encomenda ou re-
messa porta a porta, o conjunto de remessas 
ou encomendas acobertadas por um conheci-
mento de carga consolidada ou documento de 
efeito equivalente, desde que estejam consig-
nadas ao serviço postal ou a transportador e 
sejam submetidas a despacho aduaneiro sob 
o regime de tributação simplificada de que tra-
ta o Decreto-Lei nº 1.804, de 3 de setembro 
de 1980, ou a outra modalidade de despacho 
simplificado definida em ato da Secretaria da 
Receita Federal.

§ 6º O ressarcimento previsto neste ar-
tigo deverá ser recolhido:

I – até o quinto dia útil do mês seguinte 
ao do registro da declaração aduaneira ou do 
ingresso das cargas, conforme o caso, nas 
hipóteses do § 2º;

II – até o dia anterior ao da realização 
do deslocamento requerido, na hipótese do 
§ 3º;
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III – antes da protocolização do requeri-
mento para vistoria de recinto ou habilitação 
para regime aduaneiro especial, nas hipóteses 
de que tratam a alínea a do inciso I e inciso II, 
ambos do § 4º; e

IV – até 31 de dezembro de cada ano, 
posterior ao do alfandegamento, no caso da 
alínea b do inciso I do § 4º.

§ 7º O ressarcimento de que trata o in-
ciso I do caput não será devido relativamente 
ao ingresso de carga:

I – que deixar o local ou recinto, desem-
baraçada para o regime especial de trânsito 
aduaneiro na importação, até o dia seguinte 
ao de seu ingresso;

II – em regime de trânsito aduaneiro na 
exportação; ou

III – em conclusão de trânsito internacio-
nal de passagem, desde que sua permanên-
cia no local ou recinto não ultrapasse o dia 
seguinte ao de seu ingresso.

§ 8º O disposto neste artigo não se aplica 
aos casos em que os valores devidos ao Fun-
daf estejam previstos em contrato, enquanto 
perdurar a sua vigência.

§ 9º Os valores de ressarcimento refe-
ridos nos §§ 2º e 4º poderão ser alterados 
anualmente pelo Ministro de Estado da Fa-
zenda.” (NR)

“Art.23....................................................
................... ....................................................

VI – não declaradas pelo viajante pro-
cedente do exterior no correspondente pro-
cedimento de controle aduaneiro que, por sua 
quantidade ou característica, revelem finalidade 
comercial ou represente risco sanitário, fitos-
sanitário ou zoossanitário.

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

Art. 30. O art. 7º do Decreto-Lei nº 2.472, de 12 
de setembro de 1988, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 7º A Secretaria da Receita Federal, 
atendendo aos princípios de segurança, eco-
nomicidade e facilitação logística para o con-
trole aduaneiro, poderá organizar recinto de 
fiscalização aduaneira em local interior con-
venientemente localizado em relação às vias 
de tráfego terrestre e aquático, distante de 
pontos de fronteira alfandegado, ouvidos os 
demais órgãos e agências da administração 
pública federal.

§ 1º O recinto referido no caput poderá 
ser equiparado, para efeitos fiscais, a ponto 
de fronteira alfandegado.

§ 2º As mercadorias transportadas entre 
o ponto de fronteira alfandegado e o recinto 
referido no caput serão automaticamente ad-
mitidas no regime de trânsito aduaneiro, desde 
que observados os horários, rotas e demais 
condições e requisitos estabelecidos pela Se-
cretaria da Receita Federal.

§ 3º A Secretaria da Receita Federal 
poderá proibir a aplicação da modalidade de 
regime prevista no § 2º para determinadas 
mercadorias ou em determinadas situações, 
em face de razões de ordem fiscal, de contro-
le aduaneiro ou quaisquer outras de interesse 
público.

§ 4º O desvio da rota estabelecida, con-
forme o § 2º, sem motivo justificado, a violação 
da proibição de que trata o § 3º, a descarga 
da mercadoria importada em local diverso do 
recinto referido no caput ou a condução da 
mercadoria despachada para exportação para 
local diverso do ponto de fronteira alfandega-
do de saída do território nacional, sem ordem, 
despacho ou licença, por escrito, da autorida-
de aduaneira, constitui infração considerada 
dano ao Erário sujeita a pena de perdimento 
da mercadoria e do veículo transportador, nos 
termos do art. 23 do Decreto-Lei nº 1.455, de 
7 de abril de 1976.

§ 5º No recinto referido no caput, não 
será permitida a descarga e a armazenagem 
de mercadoria importada ou despachada para 
exportação, salvo as operações de descarga 
para transbordo e aquelas no interesse da 
fiscalização.

§ 6º O recinto referido no caput será uti-
lizado para os procedimentos de conferência 
aduaneira em despachos de importação ou 
de exportação, inclusive em regime aduanei-
ro especial, despacho de trânsito aduaneiro 
para outros recintos ou locais alfandegados e, 
ainda, como base operacional para atividades 
de repressão ao contrabando, descaminho e 
outros ilícitos fiscais.

§ 7º O recinto referido no caput será al-
fandegado e administrado pela Secretaria da 
Receita Federal.” (NR)

Art. 31. Ao disposto no § 7º do art. 7º do Decre-
to-Lei nº 2.472, de 1988, aplicam-se, no que couber, 
as disposições dos arts. 13 e 14 desta lei.
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Art. 32. O inciso VI do art. 36 da Lei nº 8.630, de 
25 de fevereiro de 1993, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“VI – apurar responsabilidade tributária 
em decorrência de extravio de mercadorias 
sujeitas ao controle aduaneiro;” (NR)

Art. 33. O art. 7º da Lei nº 9.019, de 30 de mar-
ço de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo:

“§ 8º O julgamento dos processos relati-
vos à exigência de que trata o § 5º, observado 
o disposto no Decreto nº 70.235, de 6 de março 
de 1972, compete:

I – em primeira instância, às Delegacias 
da Receita Federal de Julgamento, na forma 
estabelecida pelo Secretário da Secretaria da 
Receita Federal; e

II – em segunda instância, ao Terceiro 
Conselho de Contribuintes do Ministério da 
Fazenda.” (NR)

Art. 34. O art. 65 da Lei nº 9.069, de 29 de junho 
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.65. ........................ .........................
§ 1º Excetua-se do disposto no caput 

o porte de valores, em espécie, até o limite 
estabelecido pelo Conselho Monetário Nacio-
nal, ou, de valores superiores a esse montan-
te, desde que comprovada a sua entrada no 
País, ou a sua saída deste, na forma prevista 
na regulamentação pertinente.

........................................ ......................
§ 3º A não-observância do contido neste 

artigo, além das sanções penais previstas na 
legislação específica, e após o devido processo 
legal, acarretará a perda do valor excedente 
ao limite estabelecido na forma do § 1º, em 
favor do Tesouro Nacional.

§ 4º Os valores retidos em razão do des-
cumprimento do disposto neste artigo poderão 
ser depositados em estabelecimento bancário.

§ 5º Na hipótese de que trata o § 4º:
I – o valor não excedente ao limite esta-

belecido na forma do § 1º poderá ser devolvido 
na moeda retida, ou em real após conversão 
cambial; e

II – em caso de devolução de valores 
convertidos em reais, serão descontadas as 
despesas bancárias correspondentes.

§ 6º A Secretaria da Receita Federal 
disciplinará o disposto neste artigo relativa-
mente à obrigação de declarar o porte de 

valores na entrada no País ou na saída dele, 
apreensão, depósito e devolução dos valores 
referidos.” (NR)

Art. 35. O caput do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.716, 
de 26 de novembro de 1998, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“§ 1º A taxa a que se refere este artigo 
será devida no registro da declaração de im-
portação ou de sua retificação, realizada no 
curso do despacho aduaneiro ou, a pedido do 
importador, depois do desembaraço, à razão 
de:” (NR)

Art. 36. Os arts. 60 , 69 e 76 da Lei nº 10.833, de 
2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 60. ............ .....................................
......................... .................................... . 
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se 

aos  seguintes bens:
I – partes, peças e componentes de ae-

ronave;
......................... .....................................
§ 2º A Secretaria da Receita Federal 

poderá estender a aplicação do disposto no 
caput deste artigo a outros regimes aduanei-
ros especiais, bem como a partes, peças e 
componentes de outros produtos, além dos 
referidos no inciso I do § 1º. 

§ 3º A Secretaria da Receita Federal dis-
ciplinará os procedimentos para a aplicação 
do disposto neste artigo e os requisitos para 
reconhecimento da equivalência entre produ-
tos importados e exportados .”

(NR)

“Art. 69. ............... ..................................
............................. .................................
§ 3º Quando aplicada sobre a exportação, 

a multa prevista neste artigo incidirá sobre o 
preço da mercadoria constante da respectiva 
nota fiscal, ou documento equivalente.” (NR)

“Art.76. ............... ..................................
............................ ..................................
§ 5º Para os fins do disposto na alínea a 

do inciso II do caput, será considerado reinci-
dente o infrator que, no período de trezentos 
e sessenta e cinco dias, contado da data da 
aplicação da sanção, cometer nova infração 
pela mesma conduta já sancionada com ad-
vertência.

........................... ...................................
§ 8º A aplicação das sanções de que tra-

tam os incisos I, II e III compete ao titular da 
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unidade local da Secretaria da Receita Federal 
responsável pela apuração da infração.

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

Art. 37. Os arts. 12 e 35 da Lei nº 10.893, de 13 
de julho de 2004, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 12. A Secretaria da Receita Federal 
somente desembaraçará mercadoria de qual-
quer natureza, ou autorizará a sua saída da 
zona primária aduaneira, ou a sua inclusão 
nos regimes aduaneiros especiais, mediante 
a informação do pagamento do AFRMM, de 
sua suspensão ou isenção, disponibilizada 
pelo Ministério dos Transportes.

Parágrafo único. O disposto no caput 
deste artigo não se aplica às mercadorias de 
importação transportadas na navegação de 
longo curso, cujo destino final seja porto loca-
lizado na região Norte ou Nordeste do País, 
enquanto estiver em vigor a não-incidência do 
AFRMM de que trata o art. 17 da Lei nº 9.432, 
de 8 de janeiro de 1997.” (NR)

“Art. 35. Os recursos do FMM destinados 
a financiamentos contratados a partir da edição 
da Lei nº 10.893, de 2004, liberados durante a 
fase de construção, bem como os respectivos 
saldos devedores, poderão, de comum acordo 
entre o tomador e o agente financeiro:

I – ter a Taxa de Juros de Longo Prazo 
– TJLP, do respectivo período como remune-
ração nominal, ou

II – serem referenciados pelo contravalor, 
em moeda nacional, da cotação do dólar dos 
Estados Unidos da América, divulgada pelo 
Banco Central do Brasil, ou

III – ter a combinação dos critérios re-
feridos nos incisos I e II, na proporção a ser 
definida pelo tomador.

Parágrafo único. Após a contratação do 
financiamento, a alteração do critério escolhi-
do pelo tomador dependerá do consenso das 
partes.” (NR)

Art. 38. Para obtenção do ressarcimento de que 
trata o parágrafo único do art. 17 da Lei nº 9.432, de 
1997, a empresa brasileira de navegação deverá apre-
sentar o Conhecimento de Embarque ou o Conheci-
mento de Transporte Aquaviário de Carga, que com-
prove que a origem ou o destino final da mercadoria 
transportada seja porto localizado na Região Norte ou 
Nordeste do País.

Art. 39. A não-incidência do AFRMM sobre as 
operações referentes a mercadorias cuja origem ou 
destino final seja porto localizado na Região Norte ou 
Nordeste do País, assegurada pelo art. 17 da Lei nº 

9.432, de 1997, é aplicável automaticamente, indepen-
dentemente de solicitação do consignatário, devendo 
este manter, por um prazo mínimo de cinco anos, do-
cumentação que comprove a origem ou o destino da 
mercadoria transportada com o benefício em questão, 
a qual será auditada pelos órgãos competentes.

Parágrafo único. O prazo previsto no art. 17 da 
Lei nº 9.432, de 1997, fica prorrogado por mais dez 
anos, a partir de 8 de janeiro de 2007.

Art. 40. O disposto nos arts. 38 e 39 será obser-
vado para todas as mercadorias transportadas a partir 
da edição da Lei nº 9.432, de 1997.

§ 1º Para mercadorias transportadas anteriormen-
te à publicação desta lei, o Conhecimento de Embar-
que ou o Conhecimento de Transporte Aquaviário de 
Carga, referidos no art. 38, poderão ser apresentados 
na sua forma original ou em via não-negociável.

§ 2º Para o pagamento do ressarcimento de que 
trata o parágrafo único do art. 17 da Lei nº 9.432, de 
1997, referente as operações de transporte realizadas 
anteriormente à publicação da Medida Provisória nº 

320, de 2006, cujo Conhecimento de Embarque tiver 
sido liberado sem a prévia comprovação da suspen-
são, isenção ou não-incidência do AFRMM, deverá ser 
realizada auditoria prévia com o objetivo de atestar a 
certeza, a liquidez e a exatidão dos montantes das 
obrigações a serem ressarcidas.

Art. 41. A Secretaria da Receita Federal discipli-
nará a aplicação desta lei.

Art. 42. Fica o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento autorizado a credenciar entes públicos 
ou privados para a prestação de serviços de tratamen-
to fitossanitário com fins quarentenários em portos, 
aeroportos, postos de fronteira, Centros Logísticos e 
Industriais Aduaneiros e recintos referidos no caput 
do art. 7º do Decreto-Lei nº 2.472, de 1988.

Art. 43. Os prazos estabelecidos no art. 11 serão 
contados em dobro nos dois primeiros anos a contar 
da publicação da Medida Provisória nº 320, de 24 de 
agosto de 2006.

Art. 44. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos, em relação:

I – ao art. 29, a partir do 1º dia do quarto 
mês subseqüente ao da publicação da Medida 
Provisória nº 320, de 24 de agosto de 2006;

II – aos demais artigos, a partir da data 
da publicação desta lei.

Art. 45. Ficam revogados:
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I – o art. 25, o parágrafo único do art. 60 
e a alínea c do inciso II do art. 106 do Decreto-
Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966;

II – o art. 8º do Decreto-Lei nº 2.472, de 
1º de setembro de 1988;

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 rescisão 
contratual; e

IV – o § 3º do art. 10 da Lei nº 10.893, de 
13 de julho de 2004.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
ESTÁ APROVADA A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

320, DE 2006, NOS TERMOS DO PROJETO DE LEI 
DE CONVERSÃO OFERECIDO PELO RELATOR. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – As Emen-
das de nºs 182 e 189 deixam de ser submetidas a 
voto, quanto ao mérito, nos termos do § 6º do artigo 
189 do RICD. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Requeri-
mento de destaque, de autoria Deputado Chico Alen-
car, para a Emenda nº 33.

Senhor Presidente,
CHICO ALENCAR, Líder do Partido Socialismo 

e Liberdade, requer a V. Exa., nos termos do art. 161, 
I e 2º do Regimento Interno, destaque para adição de 
artigo à Medida Provisória nº 320, de 2006, através 
da Emenda de nº 33.

Brasília, 22 de novembro de 2006. – Chico Alen-
car, Líder do PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 
a Emenda nº 33, destacada.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 33

Altere-se o art. 3º, inciso VIII:

Art. 3º ....... ............................................
VIII – realizar triagens e identificar, pe-

sar e quantificar volumes e embalagens sob 
sua custódia, e prestar as pertinentes infor-
mações aos órgãos e agências da adminis-
tração pública federal, nas formas por essas 
estabelecidas;

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

REJEITADA.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Foi retira-
do o Destaque da Bancada do PTB para a Emenda 
nº 181.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há sobre 
a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 320-A, DE 2006

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 25, DE 2006

Dispõe sobre a movimentação e ar-
mazenagem de mercadorias importadas 
ou despachadas para exportação, o alfan-
degamento de locais e recintos, a licença 
para explorar serviços de movimentação e 
armazenagem de mercadorias em Centro 
Logístico e Industrial Aduaneiro; modifica a 
legislação aduaneira; alterando as Leis nºs 
4.502, de 30 de novembro de 1964, 8.630, de 
25 de fevereiro de 1993, 9.019, de 30 de mar-
ço de 1995, 9.069, de 29 de junho de 1995, 
9.716, de 26 de novembro de 1998, 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, e 10.893, de 13 
de julho de 2004, e os Decretos-Leis nºs 37, 
de 18 de novembro de 1966, 1.455, de 7 de 
abril de 1976, e 2.472, de 1º de setembro 
de 1988; e revogando dispositivos dos De-
cretos-Leis nºs 37, de 18 de novembro de 
1966, e 2.472, de 1º de setembro de 1988, e 
das Leis nºs 9.074, de 7 de julho de 1995, e 
10.893, de 13 de julho de 2004; e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
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 deste artigo 
poderão ser executadas em:

I – portos, aeroportos e terminais portu-
ários pelas pessoas jurídicas:

a) concessionárias ou permissionárias 
dos serviços portuários e aeroportuários ou 
empresas e órgãos públicos constituídos para 
prestá-las;

b) autorizadas a explorar terminais por-
tuários privativos, de uso exclusivo ou misto, 
nos respectivos terminais; ou

c) arrendatárias de instalações portuá-
rias ou aeroportuárias e concessionárias de 
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uso de áreas em aeroportos, nas respectivas 
instalações;

II – fronteiras terrestres pelas pessoas 
jurídicas:

a) arrendatárias de imóveis pertencentes 
à União, localizados nos pontos de passagem 
de fronteira; 

b) concessionárias ou permissionárias 
dos serviços de transporte ferroviário inter-
nacional ou qualquer empresa autorizada a 
prestar esses serviços, nos termos da legis-
lação específica, nos respectivos recintos fer-
roviários de fronteira; 

III – recintos de estabelecimento em-
presarial licenciados pelas pessoas jurídicas 
habilitadas nos termos desta Lei;

IV – bases militares, sob responsabilida-
de das Forças Armadas;

V – recintos de exposições, feiras, con-
gressos, apresentações artísticas, torneios 
esportivos e assemelhados, sob a respon-
sabilidade da pessoa jurídica promotora do 
evento; e

VI – lojas francas e seus depósitos, sob 
a responsabilidade da respectiva empresa 
exploradora.

§ 2º A movimentação e a armazenagem de re-
messas postais internacionais poderão ser realizadas 
em recintos próprios sob responsabilidade da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos.

§ 3º O recinto de estabelecimento empresarial 
referido no inciso III do § 1º deste artigo denomina-se 
Centro Logístico e Industrial Aduaneiro – CLIA.

§ 4º A Secretaria da Receita Federal poderá ad-
mitir a movimentação e a armazenagem de mercado-
rias importadas ou despachadas para exportação em 
locais ou recintos não-alfandegados para atender a 
situações eventuais ou solucionar questões relativas a 
operações que não possam ser executadas nos locais 
ou recintos alfandegados em face de razões técnicas, 
ouvidos os demais órgãos e agências da administra-
ção relacionadas neste artigo poderão ser executadas 
sob a administração da Secretaria da Receita Federal, 
nas hipóteses definidas nesta Lei.

Dos Requisitos Técnicos e Operacionais para o 
Alfandegamento

Art. 2º A Secretaria da Receita Federal definirá 
os requisitos técnicos e operacionais para o alfandega-
mento dos locais e recintos indicados no art. 1º desta 
Lei, bem como daqueles destinados ao trânsito inter-
nacional de pessoas e de veículos de passageiros, a 
serem atendidos pela pessoa jurídica responsável, 

com observância dos princípios de segurança e ope-
racionalidade aduaneiras, abrangendo, dentre outros, 
os seguintes aspectos:

I – segregação e proteção física da área 
do recinto;

II – segregação física ou delimitação en-
tre as áreas de armazenagem de mercadorias 
para exportação, para importação, despacha-
das para consumo e para operações de indus-
trialização sob controle aduaneiro;

III – edifícios e instalações, aparelhos 
de informática, mobiliário e materiais para o 
exercício das atividades da Secretaria da Re-
ceita Federal e, quando necessário, de outros 
órgãos ou agências da administração pública 
federal;

IV – balanças, instrumentos e aparelhos 
de inspeção não-invasiva, como os aparelhos 
de raios X ou gama, e outros instrumentos 
necessários à fiscalização e controle adua-
neiros, bem como de pessoal habilitado para 
sua operação;

V – edifícios e instalações, equipamen-
tos, instrumentos e aparelhos especiais para 
a verificação de mercadorias frigorificadas, 
apresentadas em tanques ou recipientes que 
não devam ser abertos durante o transporte, 
produtos químicos, tóxicos e outras mercado-
rias que exijam cuidados especiais para seu 
transporte, manipulação ou armazenagem;

VI – instalação e equipamentos adequa-
dos para os tratamentos sanitários e quaren-
tenários prescritos por órgãos ou agências 
da administração pública federal, tais como 
rampas, câmaras refrigeradas, autoclaves e 
incineradores;

VII – oferta de comodidades para pas-
sageiros internacionais, transportadores, des-
pachantes aduaneiros e outros intervenientes 
no comércio exterior que atuem ou circulem 
no recinto; e

VIII – disponibilização de sistemas, com 
acesso remoto pela fiscalização federal, obser-
vadas as limitações de acesso a informações 
protegidas por sigilo fiscal, para:

a) vigilância eletrônica do recinto;
b) registro e controle de acesso de pes-

soas e veículos; e
c) registro e controle das operações re-

alizadas com mercadorias, inclusive seus es-
toques.
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§ 1º Os requisitos referidos nos incisos I e II do 
caput deste artigo, onde se revelarem desnecessários 
à segurança aduaneira, poderão ser dispensados pela 
Secretaria da Receita Federal.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo aplica-se tam-
bém aos demais requisitos, nas situações em que se 
revelarem dispensáveis, considerando o tipo de carga 
ou mercadoria movimentada ou armazenada, o regi-
me aduaneiro autorizado no recinto, a quantidade de 
mercadoria movimentada e outros aspectos relevantes 
para a segurança e a operacionalidade aduaneiras, 
bem como nas situações em que o alfandegamento do 
recinto se der para atender a necessidades turísticas 
temporárias ou para evento certo.

§ 3º Será exigida regularidade fiscal, relativa aos 
tributos e contribuições administrados pela Secretaria 
da Receita Federal, à Previdência Social e ao Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, como condição para 
o alfandegamento.

§ 4º O disposto neste artigo não dispensa o cum-
primento de outras exigências decorrentes de lei ou 
de acordo internacional.

§ 5º Será exigida, ainda, como condição para 
alfandegamento, manifestação dos demais órgãos e 
agências da administração pública federal, sobre a 
adequação do local ou recinto aos requisitos técnicos 
próprios às atividades de controle por esses exerci-
dos, relativamente às mercadorias ali movimentadas 
ou armazenadas.

§ 6º Aplicam-se aos locais e recintos destinados 
ao trânsito internacional de pessoas e de veículos de 
passageiros, no que couber, as disposições do § 4º 
do art. 1º desta Lei.

Das Obrigações dos Responsáveis por Locais e 
Recintos Alfandegados

Art. 3º São obrigações da pessoa jurídica res-
ponsável por local ou recinto alfandegado:

I – disponibilizar à fiscalização aduaneira 
o acesso imediato a qualquer mercadoria, ve-
ículo ou unidade de carga no local ou recinto 
alfandegado;

II – prestar aos órgãos e agências da 
administração pública federal que atuem no 
local o apoio operacional necessário à exe-
cução da fiscalização, inclusive mediante a 
disponibilização de pessoal para movimenta-
ção de volumes, manipulação e inspeção de 
mercadorias e coleta de amostras;

III – manter sempre, no local ou recinto, 
prepostos com poderes para representá-la pe-
rante as autoridades dos órgãos e agências 
referidos no inciso II do caput deste artigo;

IV – cumprir e fazer cumprir as regras 
estabelecidas pela Secretaria da Receita Fe-
deral para autorização e controle de acesso 
de veículos, pessoas e cargas, bem como as 
demais normas de controle aduaneiro; 

V – manter as condições de organização, 
segurança e salubridade no local ou recinto, 
necessárias às respectivas operações, com 
conforto para empregados e usuários, bem 
como para a boa execução e imagem dos 
serviços públicos;

VI – manter instrumentos e aparelhos, 
inclusive de informática, dentro das configu-
rações técnicas estabelecidas pelos órgãos e 
agências da administração pública federal;

VII – coletar informações sobre a vida 
pregressa dos empregados, inclusive das em-
presas contratadas que prestem serviços no 
recinto, incluindo a verificação de endereço e 
antecedentes criminais relacionados ao comér-
cio exterior, mantendo os dossiês atualizados 
e à disposição dos órgãos de fiscalização; 

VIII – pesar e quantificar volumes de car-
ga, realizar triagens e identificar mercadorias 
e embalagens sob sua custódia e prestar as 
pertinentes informações aos órgãos e agências 
da administração pública federal, nas formas 
por essas estabelecidas; 

IX – levar ao conhecimento da fiscaliza-
ção aduaneira informações relativas a infração 
à legislação aduaneira, praticada ou em curso, 
e aos órgãos e agências da administração pú-
blica federal informações sobre infrações aos 
seus controles, nos termos definidos pelos 
respectivos órgãos ou agências; 

X – guardar em boa ordem documen-
tos pertinentes às operações realizadas sob 
controle aduaneiro, nos termos da legislação 
própria, para exibi-los à fiscalização federal, 
quando exigido; 

XI – manter os arquivos e sistemas infor-
matizados de controle das operações referidas 
no inciso X do caput deste artigo, e disponibili-
zar o acesso dessas bases de dados à fiscali-
zação da Secretaria da Receita Federal;

XII – manter os arquivos e sistemas in-
formatizados de controle e operações relativas 
aos outros órgãos e agências da administração 
pública federal que exerçam controles sobre 
as mercadorias movimentadas para fins de 
sua correspondente fiscalização; 

XIII – designar o fiel do armazém, obser-
vadas as determinações estabelecidas pela 
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Secretaria da Receita Federal, mediante sua 
prévia aprovação; 

XIV – manter o atendimento dos requi-
sitos técnicos e operacionais e a regularidade 
fiscal a que se refere o art. 2º desta Lei, bem 
como a regularidade dos recolhimentos devi-
dos ao Fundo Especial de Desenvolvimento 
e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscali-
zação – FUNDAF, criado pelo Decreto-Lei no 
1.437, de 17 de dezembro de 1975; e

XV – observar as condições regulamen-
tares para entrega de mercadorias desem-
baraçadas, inclusive quanto à liberação pelo 
transportador internacional.

§ 1º A identificação das mercadorias de que tra-
ta o inciso VIII do caput deste artigo poderá ser feita 
por amostragem, na forma definida pela Secretaria da 
Receita Federal, e mediante uso de aparelhos de ve-
rificação não-invasiva, resguardando-se os controles 
efetuados pelos demais órgãos e agências da admi-
nistração pública federal.

§ 2º Os órgãos e agências da administração pú-
blica federal estabelecerão requisitos técnicos comuns 
para as configurações dos instrumentos e aparelhos 
referidos no inciso VI do caput deste artigo e proce-
dimentos integrados ou de compartilhamento de in-
formações para os efeitos dos incisos VIII, IX e XII do 
caput deste artigo. 

§ 3º As disposições deste artigo não dispensam 
o cumprimento de outras obrigações legais.

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se, no que 
couber, à pessoa jurídica responsável pela operação 
de carga e descarga da embarcação transportadora, 
no uso do direito ou prioridade de acostagem, conce-
dido pela autoridade portuária. 

Da Garantia Prestada pelos Depositários

Art. 4º A empresa responsável por local ou recin-
to alfandegado deverá, na qualidade de depositária, 
nos termos do art. 32 do Decreto-Lei no 37, de 18 de 
novembro de 1966, prestar garantia à União, no valor 
de 2% (dois por cento) do valor médio mensal, apurado 
no último semestre civil, das mercadorias importadas 
entradas no recinto alfandegado, excluídas:

I – as desembaraçadas em trânsito adu-
aneiro ou registradas para despacho para con-
sumo até o dia seguinte ao de sua entrada no 
recinto; e

II – as depositadas nos recintos relaciona-
dos no inciso V do § 1º do art. 1º desta Lei.

§ 1º Para efeito de cálculo do valor das mercado-
rias a que se refere o caput deste artigo, será consi-

derado o valor consignado no conhecimento de carga 
ou outro documento estabelecido pela Secretaria da 
Receita Federal.

§ 2º A garantia deverá ser prestada sob a forma 
de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro 
aduaneiro, até o 10º (décimo) dia útil seguinte ao do 
semestre civil encerrado, dela podendo ser deduzido 
o valor do patrimônio líquido da empresa, apurado no 
balanço de 31 de dezembro do ano imediatamente 
anterior ou, no caso de início de atividade, no balan-
ço de abertura.

§ 3º Para iniciar a atividade, a empresa responsá-
vel deverá prestar garantia no valor de R$ 250.000,00 
(duzentos e cinqüenta mil reais), na forma prevista no 
§ 2º deste artigo, até o 10º (décimo) dia útil seguinte 
ao da publicação do ato de alfandegamento.

Art. 5º Na hipótese de cancelamento do alfande-
gamento do local ou recinto, de transferência de sua 
administração para outra pessoa jurídica ou de revo-
gação do ato que outorgou a licença, a Secretaria da 
Receita Federal terá o prazo de 180 (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 desta Lei, mediante comprovação do 
cumprimento das exigências relativas a obrigações 
tributárias ou penalidades impostas.

Parágrafo único. O curso do prazo previsto no ca-
put deste artigo será interrompido pela interposição de 
recurso administrativo ou ação judicial que suspenda 
a exigibilidade de obrigações ou penalidades pecuni-
árias, até o seu trânsito em julgado.

Do Licenciamento e do Alfandegamento de Clia
Art. 6º A licença para exploração de Clia será 

outorgada a estabelecimento de pessoa jurídica cons-
tituída no País que explore serviços de armazéns ge-
rais, demonstre regularidade fiscal, atenda aos requi-
sitos técnicos e operacionais para alfandegamento 
na forma do art. 2º desta Lei 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 Clia; e 

III – apresente anteprojeto ou projeto do 
Clia previamente aprovado pela autoridade 
municipal, quando situado em área urbana, e 
pelo órgão responsável pelo meio ambiente, 
na forma das legislações específicas.

§ 1º A licença referida no caput deste artigo so-
mente será outorgada a estabelecimento localizado:



51512 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006

I – em Município capital de Estado;
II – em Município incluído em Região 

Metropolitana;
III – no Distrito Federal;
IV – em Município onde haja aeroporto 

internacional ou porto organizado; ou
V – em Município onde haja unidade da 

Secretaria da Receita Federal e nos Municí-
pios limítrofes a este.

§ 2º Para a aferição do valor do patrimônio líquido 
a que se refere o inciso I do caput deste artigo, deverá 
ser apresentado demonstrativo contábil relativo a 31 de 
dezembro do ano imediatamente anterior ao do pedi-
do de alfandegamento ou de balanço de abertura, no 
caso de início de atividade.

§ 3º O Clia deverá manter, enquanto perdurar o 
licenciamento, o atendimento às condições previstas 
neste artigo.

§ 4º Não será outorgada a licença de que trata 
o caput deste artigo, quando presentes as seguintes 
condições:

I – a estabelecimento que tenha sido pu-
nido, nos últimos 5 (cinco) anos, com o can-
celamento da referida licença, por meio de 
processo administrativo ou judicial;

II – a empresa que tenha praticado ou 
participado de atividades fraudulentas na área 
tributária e de comércio exterior e que tenha 
sido autuada ou citada em procedimentos 
criminais relativos a infrações tributárias e de 
comércio exterior; e

III – a empresa que mantenha em seu 
quadro societário pessoa física ou jurídica que 
tenha tido participação em estabelecimento 
enquadrado nas situações discriminadas nos 
incisos I e II deste parágrafo.

Art. 7º Compete ao Secretário da Secretaria da 
Receita Federal outorgar a licença para exploração de 
Clia e declarar o seu alfandegamento, em ato único.

§ 1º O ato a que se refere o caput deste artigo 
relacionará as atividades de interesse da fiscalização 
federal que serão executadas e os seus respectivos 
horários de funcionamento, o tipo de carga e de mer-
cadoria que poderá ingressar no recinto, os regimes 
aduaneiros que poderão ser utilizados e as operações 
de despacho aduaneiro autorizadas.

§ 2º O horário de funcionamento do Clia, em ativi-
dades não relacionadas como de interesse da fiscaliza-
ção federal, será estabelecido pelo seu administrador, 
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 industrializa-
ção em regime aduaneiro especial no Clia, de cargas 
a granel e de mercadorias não embaladas e atenderão 
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 desta Lei e após a 
respectiva comprovação perante a Secretaria da Re-
ceita Federal e os órgãos e agências da administração 
pública federal que atuem no local, a área alfandegada 
poderá ser ampliada ou reduzida dentro de uma mes-
ma estrutura armazenadora que seja compartilhada no 
armazenamento 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 50% (cinqüenta por cento) o valor exigido no 
inciso I do caput do art. 6º desta Lei para a outorga de 
licença para exploração de Clia nas regiões Centro-
Oeste, Norte e Nordeste.

§ 1º As empresas prestadoras dos serviços re-
lacionados no caput do art. 1º desta Lei, na hipótese 
do inciso III do seu § 1º, fixarão livremente os preços 
desses serviços, a serem pagos pelos usuários.

§ 2º Os serviços prestados em atendimento a 
determinação da fiscalização aduaneira ou em cum-
primento da legislação aduaneira, para realização de 
operações específicas, serão pagos pelo responsável 
pela carga.

Art. 9º A Secretaria da Receita Federal disciplinará 
a formalização e o processamento dos pedidos de licen-
ça para exploração de Clia e divulgará, na sua página 
na Internet, a relação dos requerimentos sob análise, 
que deverá ser concluída em até 60 (sessenta) dias, 
contados da protocolização do pedido devidamente 
instruído com os elementos que comprovem o atendi-
mento dos requisitos e condições estabelecidos.

Art. 10. A Secretaria da Receita Federal, no prazo 
de 30 (trinta) dias, contado da data do despacho de 
reconhecimento de admissibilidade do requerimento 
de licença para exploração de Clia, dará ciência da 
pretensão da interessada aos demais órgãos e agên-
cias da administração pública federal que nele exer-
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cerão controle sobre mercadorias, estabelecendo a 
data provável para a conclusão do projeto, nos termos 
do respectivo cronograma de execução apresentado 
pela requerente.

Art. 11. A Secretaria da Receita Federal e os 
demais órgãos e agências da administração pública 
federal referidos no art. 10 desta Lei deverão dispo-
nibilizar pessoal necessário ao desempenho de suas 
atividades no Clia, no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, contado da data estabelecida para a conclusão 
do projeto.

§ 1º O prazo a que se refere o caput deste artigo 
poderá ser prorrogado por igual período, findo o qual 
a licença deverá ser outorgada.

§ 2º A prorrogação de que trata o § 1º deste arti-
go só será admitida na hipótese de qualquer unidade 
de órgão ou agência da administração pública federal, 
que deva exercer suas atividades no recinto do Clia 
objeto da licença requerida, apresentar situação de 
comprometimento de pessoal com o atendimento de 
Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros. 

§ 3º A empresa requerente poderá usar livre-
mente o recinto para exercer atividades empresariais 
que não dependam de licença ou de autorização do 
Poder Público, até o cumprimento do disposto no ca-
put deste artigo.

Art. 12. Informada da conclusão da execução 
do projeto de exploração do Clia, a Secretaria da Re-
ceita Federal terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado 
da data do protocolo do expediente da empresa re-
querente, para comunicar o fato aos demais órgãos 
e agências da administração pública federal referidos 
no art. 10 desta Lei.

§ 1º Os órgãos e agências da administração pú-
blica federal referidos no art. 10 desta Lei deverão ve-
rificar a conformidade das instalações e dos requisitos 
para o licenciamento e o alfandegamento do Clia, no 
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da ciência da 
comunicação de que trata o caput deste artigo.

§ 2º Confirmado o atendimento às exigências 
e requisitos e observado o prazo previsto no art. 11 
desta Lei, será editado o ato de licenciamento e al-
fandegamento de que trata o art. 7º desta Lei, com 
início de vigência no prazo de até 60 (sessenta) dias 
de sua publicação.

Da Movimentação e Armazenagem de Carga nas 
Fronteiras Terrestres

Art. 13. As empresas prestadoras dos serviços 
relacionados no caput do art. 1º desta Lei, na hipótese 
do inciso II do seu § 1º, fixarão livremente os preços 
desses serviços a serem pagos pelos usuários, sen-
do-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 2 (duas) horas de esta-
cionamento 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 2 (duas) horas de es-
tacionamento de veículo rodoviário de carga 
em trânsito aduaneiro; e 

II – estipular período unitário superior a 
6 (seis) horas para a cobrança de estaciona-
mento de veículo rodoviário de carga.

§ 1º Os valores referidos nas alíneas c e d do 
inciso I do caput deste artigo poderão ser alterados 
anualmente pelo Ministro 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 contra a contratada à 
autoridade 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 deste 
artigo ou da representação de que trata o inciso I do 
§ 3º deste artigo, 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 
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a qualquer das vedações estabelecidas nos 
incisos I e II do caput deste artigo.

§ 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 

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. 14. Os serviços de que trata o art. 13 desta 
Lei serão prestados sob a administração da Secretaria 
da Receita Federal, nas seguintes hipóteses: 

I – quando não houver interesse na ex-
ploração dessas atividades pela iniciativa pri-
vada; 

II – enquanto se aguardam os trâmites 
do contrato de arrendamento; ou 

III – intervenção de que trata o inciso II 
do § 3º do art. 13 desta Lei.

§ 1º Os serviços prestados na forma deste ar-
tigo serão pagos pelos usuários por meio de tarifas 
estabelecidas pelo Ministro de Estado da Fazenda 
para cada atividade específica, que deverão custear 
integralmente suas execuções.

§ 2º As receitas decorrentes da cobrança dos 
serviços referidos no caput deste artigo serão destina-
das ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfei-
çoamento das Atividades de Fiscalização – FUNDAF.

Outras Disposições

Art. 15. O disposto nesta Lei aplica-se também 
aos atuais responsáveis por locais e recintos alfan-
degados.

Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal 
definirá prazos, não inferiores a 12 (doze) meses e não 
superiores a 36 (trinta e seis) meses, para o cumpri-
mento dos requisitos técnicos e operacionais para al-
fandegamento previstos no art. 2º desta Lei.

Art. 16. 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 Clia previsto nesta Lei, sem interrupção 

de suas atividades e com dispensa de penalidade por 
rescisão contratual.

§ 1º Na hipótese prevista no caput deste artigo, 
o contrato será rescindido no mesmo ato de outorga 
da licença para exploração do Clia.

§ 2º No caso de o permissionário não solicitar a 
transferência para o regime de exploração de Clia pre-
visto nesta Lei, o contrato somente poderá ser rescin-
dido 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 vencidas e de penalidades 
pecuniárias devidas em razão de cometimento de in-
fração durante a vigência do contrato.

§ 4º As disposições deste artigo aplicam-se, tam-
bém, ao Porto Seco que esteja funcionando, na data 
de publicação desta Lei, por força de medida judicial 
ou sob a égide de contrato emergencial.

§ 5º Para a transferência prevista no caput deste 
artigo e no § 4º deste artigo será observado o disposto 
no parágrafo único do art. 15 desta Lei.

Art. 17. Os concessionários de serviços de movi-
mentação e armazenagem de mercadorias em Portos 
Secos instalados em imóveis pertencentes à União 
também poderão, mediante aviso prévio de 180 (cen-
to e oitenta) dias, rescindir seus contratos na forma 
do caput e §§ 1º a 4º do art. 16 desta Lei, sendo-lhes 
garantido o direito de exploração de Clia sob o regime 
previsto nesta Lei até o final do prazo original constante 
do contrato de concessão.

Parágrafo único. Não será admitida rescisão par-
cial de contrato.

Art. 18. A pessoa jurídica licenciada poderá soli-
citar a revogação do ato a que se refere o art. 7º desta 
Lei, desde que no recinto não mais exista mercadoria 
sob controle aduaneiro.

Art. 19. A pessoa jurídica prestadora dos servi-
ços de que trata o caput do art. 1º desta Lei fica su-
jeita a: 

I – advertência, suspensão ou cancela-
mento, na forma do art. 76 da Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, pelo descumpri-
mento de requisito técnico ou operacional para 
o alfandegamento, definido com fundamento 
no art. 2º desta Lei, de obrigação prevista no 
art. 3º desta Lei, ou do disposto no § 3º do art. 
6º desta Lei; 

II – vedação da entrada de mercadorias 
importadas no recinto até o atendimento da 
exigência, pelo descumprimento, ainda que 
parcial, da prestação da garantia prevista no 
§ 2º do art. 4º desta Lei.
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Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso 
II do caput deste artigo será precedida de intimação, 
na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Fe-
deral.

Art. 20. A Secretaria da Receita Federal, ouvidos 
os outros órgãos e agências da administração públi-
ca federal atuantes nos controles de mercadorias na 
exportação, poderá admitir, em caráter precário, a re-
alização de despacho de exportação em recinto não-
alfandegado.

Art. 21. A Secretaria da Receita Federal e os 
demais órgãos e agências da administração públi-
ca federal disporão sobre o registro e o controle das 
operações de importação e exportação realizadas por 
pessoas domiciliadas em localidades fronteiriças onde 
não existam unidades aduaneiras de mercadorias para 
consumo ou produção nessas localidades.

Das Alterações à Legislação Aduaneira

Art. 22. O manifesto de carga, o romaneio de 
carga (packing list) e a fatura comercial expressos 
nos idiomas de trabalho do Mercado Comum do Sul 
– Mercosul e da Organização Mundial do Comércio 
– OMC ficam dispensados da obrigatoriedade de tra-
dução para o idioma português.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá esta-
belecer informações obrigatórias no conhecimento de 
carga sobre as condições ambientais e de embalagem 
e conservação da mercadoria transportada, para fins 
de controle sanitário, fitossanitário, zoossanitário, am-
biental e de segurança pública.

Art. 23. Os créditos relativos aos tributos, contri-
buições e direitos comerciais correspondentes às mer-
cadorias extraviadas na importação serão exigidos do 
responsável mediante lançamento de ofício.

§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-se 
responsável o transportador ou o depositário que der 
causa ao extravio das mercadorias, assim reconhecido 
pela autoridade aduaneira.

§ 2º A apuração de responsabilidade e o lança-
mento de ofício de que trata o caput deste artigo se-
rão dispensados na hipótese de o importador ou de o 
responsável assumir espontaneamente o pagamento 
dos tributos.

Art. 24. O importador fica obrigado a devolver ao 
exterior ou a destruir a mercadoria estrangeira cuja 
importação não seja autorizada com fundamento na 
legislação de proteção ao meio ambiente, saúde ou 
segurança pública e controles sanitários, fitossanitá-
rios e zoossanitários.

§ 1º Tratando-se de mercadoria acobertada por 
conhecimento de carga à ordem ou consignada a 
pessoa inexistente ou com domicílio desconhecido no 

País, a obrigação referida no caput deste artigo será 
do respectivo transportador internacional da merca-
doria importada.

§ 2º A Secretaria da Receita Federal definirá a 
providência a ser adotada pelo importador ou trans-
portador internacional, conforme seja o caso, de con-
formidade com a representação do órgão responsável 
pela aplicação da legislação específica, definindo prazo 
para o seu cumprimento.

§ 3º No caso de descumprimento da obrigação 
prevista no § 2º deste artigo, a Secretaria da Receita 
Federal: 

I – aplicará ao importador ou transpor-
tador internacional, conforme seja o caso, a 
multa no valor correspondente a 10 (dez) vezes 
o frete cobrado pelo transporte da mercadoria 
na importação, observado o rito do Decreto no 

70.235, de 6 de março de 1972; e 
II – determinará ao depositário que pro-

ceda à: 
a) destruição da mercadoria; ou 
b) devolução da mercadoria ao exterior, 

quando sua destruição no País não for auto-
rizada pela autoridade sanitária ou ambiental 
competente.

§ 4º O importador ou o transportador internacio-
nal referido no § 1º deste artigo, conforme seja o caso, 
também fica obrigado a indenizar o depositário que 
realizar, por determinação da Secretaria da Receita 
Federal, nos termos do inciso II do § 3º deste artigo, a 
destruição ou a devolução da mercadoria ao exterior, 
pelas respectivas despesas incorridas.

§ 5º Tratando-se de transportador estrangeiro, 
responderá pela multa prevista no inciso I do § 3º deste 
artigo e pela obrigação prevista no § 4º deste artigo o 
seu representante legal no País.

§ 6º Na hipótese de descumprimento pelo deposi-
tário da obrigação de destruir ou devolver as mercado-
rias, conforme disposto no inciso II do § 3º deste artigo, 
aplicam-se as sanções de advertência, suspensão ou 
cancelamento, na forma do art. 76 da Lei no 10.833, de 
29 de dezembro de 2003.

Art. 25. A transferência de titularidade de merca-
doria de procedência estrangeira por endosso no co-
nhecimento de carga somente será admitida mediante 
a comprovação documental da respectiva transação 
comercial.

Parágrafo único. A obrigação prevista no caput 
deste artigo será dispensada no caso de endosso 
bancário ou em outras hipóteses estabelecidas pela 
Secretaria da Receita Federal.
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Art. 26. Para fins de aplicação do disposto no art. 
5º do Decreto-Lei nº 2.120, de 14 de maio de 1984, 
consideram-se, para efeitos fiscais, bagagem desacom-
panhada os bens pertencentes ao de cujus na data do 
óbito, no caso de sucessão aberta no exterior.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no 
caput deste artigo os bens excluídos do conceito de 
bagagem, na forma da legislação em vigor.

Art. 27. O § 3º do art. 2o da Lei no 4.502, de 30 
de novembro de 1964, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 2º  ..................................................
§ 3º Para efeito do disposto no inciso I do 

caput deste artigo, considera-se ocorrido o res-
pectivo desembaraço aduaneiro da mercadoria 
que constar como tendo sido importada e cujo 
extravio venha a ser verificado pela autoridade 
fiscal, inclusive na hipótese de mercadoria sob 
regime suspensivo de tributação.”(NR)

Art. 28. O inciso II do caput do art. 60 e o pará-
grafo único do art. 111 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de 
novembro de 1966, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 60. .................................................
II – extravio – toda e qualquer falta de 

mercadoria, ressalvados os casos de erro ine-
quívoco ou comprovado de expedição. 

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

“Art. 111. ...............................................
Parágrafo único. Excluem-se da regra 

deste artigo os casos dos incisos III, V e VI do 
caput do art. 104 desta Lei.”(NR) 

Art. 29. Os arts. 22 e 23 do Decreto-Lei nº 1.455, 
de 7 de abril de 1976, passam a vigorar com a seguin-
te redação:

“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 17 de dezembro 
de 1975, relativamente a:

I – atividades extraordinárias de fiscali-
zação e controle aduaneiros;

II – deslocamento de servidor para pres-
tar serviço em local ou recinto localizado fora 
da sede da repartição de expediente; 

III – vistoria técnica e auditoria de siste-
ma de controle informatizado, tendo em vista 

o alfandegamento ou a habilitação para des-
pacho aduaneiro de local ou recinto; e 

IV – auditoria de sistema de controle in-
formatizado, tendo em vista a habilitação para 
a fruição de regime aduaneiro especial.

§ 1º Consideram-se atividades extraordi-
nárias 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 realizada em local ou recinto explo-
rado por pessoa jurídica diversa do adminis-
trador portuário ou aeroportuário; e 

III – a conferência para despacho adua-
neiro ou o despacho aduaneiro realizado no 
estabelecimento do importador, exportador ou 
transportador.

§ 2º O ressarcimento relativo às ativida-
des extraordinárias de fiscalização e controle 
aduaneiros será devido pela pessoa jurídica 
que administra o local ou recinto, no valor de 
R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por carga: 

I – submetida a despacho aduaneiro, 
nas hipóteses dos incisos I e III do § 1º deste 
artigo; e 

II – ingressada ou desconsolidada no 
local ou recinto, na hipótese de que trata o 
inciso II do § 1º deste artigo. 

§ 3º O ressarcimento relativo às despe-
sas referidas no inciso II do caput deste artigo 
será devido pela pessoa jurídica responsável 
pelo local ou recinto, no valor correspondente 
às despesas do deslocamento requerido.

§ 4º O ressarcimento relativo às vistorias 
e auditorias de que tratam os incisos III e IV 
do caput deste artigo será devido:

I – pela pessoa jurídica referida no inciso 
II do § 1º deste artigo, no valor de: 

a) R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma úni-
ca vez, para o alfandegamento ou habilitação 
de local ou recinto; e 

b) R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez 
ao ano, para as vistorias periódicas de local 
ou recinto alfandegado ou habilitado; e

II – pela pessoa jurídica empresarial que 
pleitear habilitação para regime aduaneiro es-
pecial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil re-
ais), uma única vez, na hipótese de que trata 
o inciso IV do caput deste artigo.

§ 5º Para efeito do disposto no § 2º deste 
artigo, considera-se carga: 

I – a mercadoria ou o conjunto de mer-
cadorias acobertados por um único conheci-
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mento de carga ou documento de efeito equi-
valente; ou 

II – no caso de remessa postal interna-
cional ou de transporte de encomenda ou re-
messa porta a porta, o conjunto de remessas 
ou encomendas acobertadas por um conheci-
mento de carga consolidada ou documento de 
efeito equivalente, desde que estejam consig-
nadas ao serviço postal ou a transportador e 
sejam submetidas a despacho aduaneiro sob 
o regime de tributação simplificada de que tra-
ta o Decreto-Lei nº 1.804, de 3 de setembro 
de 1980, ou a outra modalidade de despacho 
simplificado definida em ato da Secretaria da 
Receita Federal.

§ 6º O ressarcimento previsto neste ar-
tigo deverá ser recolhido: 

I – até o 5º (quinto) dia útil do mês se-
guinte ao do registro da declaração aduaneira 
ou do ingresso das cargas, conforme o caso, 
nas hipóteses do § 2º deste artigo; 

II – até o dia anterior ao da realização 
do deslocamento requerido, na hipótese do § 
3º deste artigo;

III – antes da protocolização do requeri-
mento para vistoria de recinto ou habilitação 
para regime aduaneiro especial, nas hipóteses 
de que tratam a alínea a do inciso I e o inciso 
II, ambos do § 4º deste artigo; e 

IV – até 31 de dezembro de cada ano, 
posterior ao do alfandegamento, no caso da 
alínea b do inciso I do § 4º deste artigo.

§ 7º O ressarcimento de que trata o in-
ciso I do caput deste artigo não será devido 
relativamente ao ingresso de carga: 

I – que deixar o local ou recinto, desem-
baraçada para o regime especial de trânsito 
aduaneiro na importação, até o dia seguinte 
ao de seu ingresso; 

II – em regime de trânsito aduaneiro na 
exportação; ou

III – em conclusão de trânsito internacio-
nal de passagem, desde que sua permanên-
cia no local ou recinto não ultrapasse o dia 
seguinte ao de seu ingresso.

§ 8º O disposto neste artigo não se aplica 
aos casos em que os valores devidos ao Fun-
daf estejam previstos em contrato, enquanto 
perdurar a sua vigência.

§ 9º Os valores de ressarcimento refe-
ridos nos §§ 2º e 4º deste artigo poderão ser 
alterados anualmente pelo Ministro de Estado 
da Fazenda.”(NR)

“Art. 23  .................................................
VI – não declaradas pelo viajante pro-

cedente do exterior no correspondente pro-
cedimento de controle aduaneiro que, por sua 
quantidade ou característica, revelem finalidade 
comercial ou represente risco sanitário, fitos-
sanitário ou zoossanitário.

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

Art. 30. O art. 7º do Decreto-Lei no 2.472, de 1o 
de setembro de 1988, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 7º A Secretaria da Receita Federal, 
atendendo aos princípios de segurança, eco-
nomicidade e facilitação logística para o con-
trole aduaneiro, poderá organizar recinto de 
fiscalização aduaneira em local interior con-
venientemente localizado em relação às vias 
de tráfego terrestre e aquático, distante de 
pontos de fronteira alfandegados, ouvidos os 
demais órgãos e agências da administração 
pública federal.

§ 1º O recinto referido no caput deste ar-
tigo poderá ser equiparado, para efeitos fiscais, 
a ponto de fronteira alfandegado. 

§ 2º As mercadorias transportadas entre 
o ponto de fronteira alfandegado e o recinto 
referido no caput deste artigo serão automati-
camente admitidas no regime de trânsito adua-
neiro, desde que observados os horários, rotas 
e demais condições e requisitos estabelecidos 
pela Secretaria da Receita Federal.

§ 3º A Secretaria da Receita Federal 
poderá proibir a aplicação da modalidade de 
regime prevista no § 2º deste artigo para de-
terminadas mercadorias ou em determinadas 
situações, em face de razões de ordem fiscal, 
de controle aduaneiro ou quaisquer outras de 
interesse público.

§ 4º O desvio da rota estabelecida, con-
forme o § 2º deste artigo, sem motivo justifi-
cado, a violação da proibição de que trata o 
§ 3º deste artigo, a descarga da mercadoria 
importada em local diverso do recinto referido 
no caput deste artigo ou a condução da merca-
doria despachada para exportação para local 
diverso do ponto de fronteira alfandegado de 
saída do território nacional, sem ordem, des-
pacho ou licença, por escrito, da autoridade 
aduaneira, constituem infração considerada 
dano ao Erário sujeita a pena de perdimento 
da mercadoria e do veículo transportador, nos 
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termos do art. 23 do Decreto-Lei nº 1.455, de 
7 de abril de 1976.

§ 5º No recinto referido no caput des-
te artigo, não será permitida a descarga e a 
armazenagem de mercadoria importada ou 
despachada para exportação, salvo as opera-
ções de descarga para transbordo e aquelas 
no interesse da fiscalização.

§ 6º O recinto referido no caput deste 
artigo será utilizado para os procedimentos 
de conferência aduaneira em despachos de 
importação ou de exportação, inclusive em 
regime aduaneiro especial, despacho de trân-
sito aduaneiro para outros recintos ou locais 
alfandegados e, ainda, como base operacional 
para atividades de repressão ao contrabando, 
descaminho e outros ilícitos fiscais.

§ 7º O recinto referido no caput deste 
artigo será alfandegado e administrado pela 
Secretaria da Receita Federal.”(NR) 

Art. 31. Ao disposto no § 7º do art. 7o do Decre-
to-Lei no 2.472, de 1º de setembro de 1988, aplicam-
se, no que couber, as disposições dos arts. 13 e 14 
desta Lei.

Art. 32. O inciso VI do caput do art. 36 da Lei nº 
8.630, de 25 de fevereiro de 1993, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

“Art. 36. .................................................
VI – apurar responsabilidade tributária 

em decorrência de extravio de mercadorias 
sujeitas ao controle aduaneiro;

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

Art. 33. O art. 7º da Lei no 9.019, de 30 de mar-
ço de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo:

“Art. 7º  ..................................................
§ 8º O julgamento dos processos relativos 

à exigência de que trata o § 5º deste artigo, 
observado o disposto no Decreto nº 70.235, 
de 6 de março de 1972, compete: 

I – em primeira instância, às Delegacias 
da Receita Federal de Julgamento, na forma 
estabelecida pelo Secretário da Secretaria da 
Receita Federal; e 

II – em segunda instância, ao Terceiro 
Conselho de Contribuintes do Ministério da 
Fazenda.”(NR) 

Art. 34. O art. 65 da Lei nº 9.069, de 29 de junho 
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 65. .................................................

§ 1º Excetua-se do disposto no caput 
deste artigo o porte de valores, em espécie, 
até o limite estabelecido pelo Conselho Mone-
tário Nacional ou de valores superiores a esse 
montante, desde que comprovada a sua en-
trada no País, ou a sua saída deste, na forma 
prevista na regulamentação pertinente.

I – (revogado);
II – (revogado);
III – (revogado).
§ 3o A não-observância do contido neste 

artigo, além das sanções penais previstas na 
legislação específica, e após o devido processo 
legal, acarretará a perda do valor excedente 
ao limite estabelecido na forma do § 1º deste 
artigo, em favor do Tesouro Nacional.

§ 4º Os valores retidos em razão do des-
cumprimento do disposto neste artigo poderão 
ser depositados em estabelecimento bancá-
rio.

§ 5o Na hipótese de que trata o § 4º des-
te artigo: 

I – o valor não excedente ao limite esta-
belecido na forma do § 1º deste artigo poderá 
ser devolvido na moeda retida ou em real após 
conversão cambial; e 

II – em caso de devolução de valores 
convertidos em reais, serão descontadas as 
despesas bancárias correspondentes.

§ 6o A Secretaria da Receita Federal 
disciplinará o disposto neste artigo relativa-
mente à obrigação de declarar o porte de 
valores na entrada no País ou na saída dele, 
apreensão, depósito e devolução dos valores 
referidos.”(NR)

Art. 35. O caput do § 1º do art. 3o da Lei no 9.716, 
de 26 de novembro de 1998, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 3º  ..................................................
§ 1º A taxa a que se refere este artigo 

será devida no registro da declaração de im-
portação ou de sua retificação, realizada no 
curso do despacho aduaneiro ou, a pedido 
do importador, depois do desembaraço, à ra-
zão de:

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

Art. 36. Os arts. 60, 69 e 76 da Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 60.  ................................................
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§ 1º O disposto neste artigo aplica-se 
aos seguintes bens:

I – partes, peças e componentes de ae-
ronave;

§ 2º A Secretaria da Receita Federal 
poderá estender a aplicação do disposto no 
caput deste artigo a outros regimes aduanei-
ros especiais, bem como a partes, peças e 
componentes de outros produtos, além dos 
referidos no inciso I do § 1º deste artigo.

§ 3º A Secretaria da Receita Federal dis-
ciplinará os procedimentos para a aplicação 
do disposto neste artigo e os requisitos para 
reconhecimento da equivalência entre produ-
tos importados e exportados.”(NR)

“Art. 69.  ................................................
§ 3º Quando aplicada sobre a exportação, 

a multa prevista neste artigo incidirá sobre o 
preço da mercadoria constante da respectiva 
nota fiscal ou documento equivalente.”(NR)

“Art. 76.  ................................................
§ 5º Para os fins do disposto na alínea a 

do inciso II do caput deste artigo, será consi-
derado reincidente o infrator que, no período 
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, 
contado da data da aplicação da sanção, co-
meter nova infração pela mesma conduta já 
sancionada com advertência.

§ 8º A aplicação das sanções de que 
tratam os incisos I, II e III do caput deste arti-
go compete ao titular da unidade local da Se-
cretaria da Receita Federal responsável pela 
apuração da infração. 

I – (revogado);
II – (revogado).
 ..................................................... ”(NR)

Art. 37. Os arts. 12 e 35 da Lei nº 10.893, de 13 
de julho de 2004, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 12. A Secretaria da Receita Federal 
somente desembaraçará mercadoria de qual-
quer natureza ou autorizará a sua saída da 
zona primária aduaneira ou a sua inclusão 
nos regimes aduaneiros especiais mediante 
a informação do pagamento do AFRMM, de 
sua suspensão ou isenção, disponibilizada 
pelo Ministério dos Transportes.

Parágrafo único. O disposto no caput 
deste artigo não se aplica às mercadorias de 
importação transportadas na navegação de 
longo curso cujo destino final seja porto loca-
lizado na Região Norte ou Nordeste do País, 

enquanto estiver em vigor a não-incidência do 
AFRMM de que trata o art. 17 da Lei nº 9.432, 
de 8 de janeiro de 1997.”(NR)

“Art. 35. Os recursos do FMM destinados 
a financiamentos contratados a partir da edi-
ção da Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, 
liberados durante a fase de construção, bem 
como os respectivos saldos devedores, po-
derão, de comum acordo entre o tomador e o 
agente financeiro: 

I – ter a Taxa de Juros de Longo Prazo 
– TJLP do respectivo período como remune-
ração nominal; ou 

II – ser referenciados pelo contravalor, 
em moeda nacional, da cotação do dólar dos 
Estados Unidos da América, divulgada pelo 
Banco Central do Brasil; ou

III – ter a combinação dos critérios referi-
dos nos incisos I e II do caput deste artigo, na 
proporção a ser definida pelo tomador.

§ 1º (Revogado).
§ 2º (Revogado).
§ 3º Após a contratação do financiamento, 

a alteração do critério escolhido pelo tomador 
dependerá do consenso das partes.”(NR)

Art. 38. Para obtenção do ressarcimento de que 
trata o parágrafo único do art. 17 da Lei nº 9.432, de 8 
de janeiro de 1997, a empresa brasileira de navegação 
deverá apresentar o Conhecimento de Embarque ou 
o Conhecimento de Transporte Aquaviário de Carga 
que comprove que a origem ou o destino final da mer-
cadoria transportada seja porto localizado na Região 
Norte ou Nordeste do País.

Art. 39. A não-incidência do AFRMM sobre as 
operações referentes a mercadorias cuja origem ou 
destino final seja porto localizado na Região Norte ou 
Nordeste do País, assegurada pelo art. 17 da Lei nº 
9.432, de 8 de janeiro de 1997, é aplicável automati-
camente, independentemente de solicitação do con-
signatário, devendo este manter, por um prazo míni-
mo de 5 (cinco) anos, documentação que comprove a 
origem ou o destino da mercadoria transportada com 
o benefício em questão, a qual será auditada pelos 
órgãos competentes.

Parágrafo único. O prazo previsto no art. 17 da Lei 
nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997, fica prorrogado por 
mais 10 (dez) anos, a partir de 8 de janeiro de 2007.

Art. 40. O disposto nos arts. 38 e 39 desta Lei 
será observado para todas as mercadorias transpor-
tadas a partir da edição da Lei nº 9.432, de 8 de ja-
neiro de 1997.
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§ 1º Para mercadorias transportadas anterior-
mente à publicação desta Lei, o Conhecimento de 
Embarque ou o Conhecimento de Transporte Aqua-
viário de Carga, referidos no art. 38 desta Lei, pode-
rão ser apresentados na sua forma original ou em via 
não-negociável.

§ 2º Para o pagamento do ressarcimento de que 
trata o parágrafo único do art. 17 da Lei nº 9.432, de 
1997, referente às operações de transporte realizadas 
anteriormente à publicação da Medida Provisória nº 
320, de 24 de agosto de 2006, cujo Conhecimento de 
Embarque tiver sido liberado sem a prévia comprovação 
da suspensão, isenção ou não-incidência do AFRMM, 
deverá ser realizada auditoria prévia com o objetivo de 
atestar a certeza, a liquidez e a exatidão dos montan-
tes das obrigações a serem ressarcidas.

Art. 41. A Secretaria da Receita Federal discipli-
nará a aplicação desta Lei.

Art. 42. Fica o Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento autorizado a credenciar entes 
públicos ou privados para a prestação de serviços 
de tratamento fitossanitário com fins quarentenários 
em portos, aeroportos, postos de fronteira, Centros 
Logísticos e Industriais Aduaneiros – CLIA e recintos 
referidos no caput do art. 7º do Decreto-Lei no 2.472, 
de 1º de setembro de 1988.

Art. 43. Os prazos estabelecidos no art. 11 desta 
Lei serão contados em dobro nos 2 (dois) primeiros 
anos a contar da publicação da Medida Provisória nº 
320, de 24 de agosto de 2006.

Art. 44. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos em relação: 

I – ao art. 29 desta Lei, a partir do 1º dia 
do 4º (quarto) mês subseqüente ao da publi-
cação da Medida Provisória nº 320, de 24 de 
agosto de 2006;

II – aos demais artigos, a partir da data 
da publicação desta Lei.

Art. 45. Ficam revogados:

I – o art. 25, o parágrafo único do art. 60 
e a alínea c do inciso II do caput do art. 106 
do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 
1966;

II – o art. 8º do Decreto-Lei nº 2.472, de 
1o de setembro de 1988; 

III – o inciso VI do caput do art. 1o da Lei 
nº 9.074, de 7 de julho de 1995, resguardados 
os direitos contratuais dos atuais concessio-
nários e permissionários, se não optarem pela 
rescisão contratual; e

IV – o § 3º do art. 10 da Lei no 10.893, 
de 13 de julho de 2004.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2006. 
– Edinho Montemor – Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Item 3. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 321, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 321, de 2006, que acresce art. 
18-A à Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, 
que estabelece regras para a desindexação 
da economia. Pendente de parecer da Co-
missão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 26-9-
06

PRAZO NA CÂMARA: 10-10-06
SOBRESTA A PAUTA EM: 28-10-06 (46º 

DIA)

O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra, para oferecer parecer à medida provisória e 
às emendas a ela apresentadas, pela Comissão Mista, 
ao Sr. Deputado Luiz Sérgio. 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Para emitir pare-
cer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a Medida Provisória nº 321, de 2006, 
que versa sobre alteração da Lei nº 8.177, de 1º de 
março de 1991, quanto à admissibilidade, atende aos 
pressupostos de relevância e urgência invocados; no 
que diz respeito à constitucionalidade, coaduna-se 
com o ordenamento jurídico e a boa técnica legisla-
tiva; e, no tocante ao mérito, há de se reconhecer a 
necessidade de o País prosseguir num crescimento 
econômico vigoroso em bases sólidas, com geração 
de emprego e renda.

Nesse sentido, ações que incentivem direta ou 
indiretamente a construção civil são necessárias, pois 
permitem que o setor volte a liderar o crescimento da 
economia brasileira, irradiando geração de empregos.

O Governo vem adotando medidas de estímulos à 
construção civil, como a expansão do crédito imobiliário 
para a classe média, a ampliação de recursos para a 
habilitação social e a desoneração tributária dos ma-
teriais de construção. Combinadas, essas 3 medidas 
proporcionam efeitos positivos para a economia, com 
significativo impacto redistributivo, uma vez que bene-
ficiam as camadas mais carentes da população.

Nesse contexto se insere a Medida Provisória nº 
321, de 2006, ao facultar ao mercado imobiliário uma 
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alternativa a mais para a contratação de financiamen-
tos no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação e 
do Sistema Financeiro do Saneamento.

Finalmente , consideramos necessário acrescen-
tar ao corpo da medida provisória sob análise matéria 
de suma importância, que trata do REFIS e do PAES, e 
que já constou na Medida Provisória nº 303, de 2006. 
Cumpre ressaltar que o processado dessa MP nº 303, 
de 2006, tendo em vista o término do seu prazo de vi-
gência, em 27 de outubro de 2006, nos termos do § 3º 
do art. 62 da Constituição Federal, foi encaminhado, 
mediante Ofício SGM-P nº 1.754, de 30 de outubro de 
2006, ao Senado Federal, para os fins do disposto no 
art. 11, combinado com o parágrafo único do art. 14 
da Resolução nº 1, de 2002-CN. 

Em função do exposto, quanto à Medida Provisó-
ria nº 321, de 12 de setembro de 2006, manifestamo-
nos pela sua admissibilidade, considerando atendidos 
os pressupostos de relevância e urgência, bem como 
observadas as vedações expressas no texto constitu-
cional; pela sua adequação financeira e orçamentária 
e pela sua constitucionalidade, juridicidade e boa téc-
nica legislativa; pela não implicação em termos de ad-
missibilidade quanto ao orçamento público da Emenda 
nº 1; pela inadequação orçamentária e financeira das 
Emendas nºs 2 e 3; e, quanto ao mérito, pela aprova-
ção da Medida Provisória nº 321, de 12 de outubro de 
2006, nos termos do projeto de lei de conversão anexo, 
e pela rejeição das 3 emendas apresentadas. 

Sr. Presidente, é o meu parecer.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA

PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 321, DE 2006 

(Mensagem nº 778, de 2006)

Acresce art. 18-A à Lei nº 8.177, de 1º 
de março de 1991, que estabelece regras 
para a desindexação da economia.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Luiz Sérgio

I – Relatório

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica, com fundamento no art. 62 da Constituição Fe-
deral, submete à deliberação do Congresso Nacional, 
nos termos da Mensagem nº 778, de 2008, a Medida 
Provisória nº 321, de 12 de setembro de 2006, que 
“Acresce art. 18-A à Lei nº 8.177, de 10 de março de 
1991, que estabelece regras para a desindexação da 
economia.

O art. 18-A acrescentado à Lei nº 8.177/91 pela 
Medida Provisória em questão estabelece que os con-
tratos celebrados a partir de 13 setembro de 2006 pe-
las entidades integrantes dos Sistemas Financeiros da 
Habitação e do Saneamento (SFH e SFS), com recur-
sos de Depósitos de Poupança, poderão ter cláusula 
de atualização pela remuneração básica aplicável aos 
Depósitos de Poupança com data de aniversário no 
dia de assinatura dos respectivos contratos, vedada a 
utilização de outros indexadores.

O parágrafo único do referido art. 18-A, por sua 
vez, define que, na hipótese da celebração de contra-
to sem a cláusula de atualização mencionada no ca-
put, ao valor máximo da taxa efetiva de juros de que 
trata o art. 25 da Lei nº 8.692, de 28 de julho de 1993, 
poderá ser acrescido, no máximo, o percentual refe-
rente à remuneração básica aplicável aos Depósitos 
de Poupança, anualizado conforme metodologia a ser 
estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional.

O art. 25 da Lei nº 8.692/93, estabelece que nos 
financiamentos concedidos aos adquirentes da casa 
própria, celebrados no âmbito do SFH, a taxa efetiva 
de juros será de, no máximo, doze por cento ao ano, 
cabendo ao Banco Central do Brasil e ao Conselho 
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
fixar a taxa de juros até ao limite estabelecido (12%), 
em função da renda do mutuário, nos financiamentos 
realizados, respectivamente, com recursos oriundos 
da caderneta de poupança e do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS.

Na Exposição de Motivos, em síntese, são res-
saltados os seguintes aspectos:

• o Governo Federal vem implementando uma 
ampla agenda de reformas microeconômicas que vi-
sam o aperfeiçoamento do marco legal do setor da 
construção civil e do financiamento imobiliário;

• o objeto da Medida Provisória nº 321, de 2006, é 
mais uma reforma que se acrescenta às já implemen-
tadas, introduzindo aperfeiçoamentos no crédito imo-
biliário ao permitir a realização de contratos no âmbito 
do SBPE com recursos dos depósitos de poupança 
com ou sem a cláusula de atualização desses mesmos 
depósitos, no caso, a TR – Taxa Referencial;

• que esta nova possibilidade de contratação na 
situação presente já é possível tendo em vista que as 
instituições financeiras dispõem atualmente de meca-
nismos de proteção contra riscos de descasamento 
entre ativo e passivo, e que o cenário de estabilidade 
econômica tem propiciado o surgimento de demanda 
para a realização de operações com taxas pré-fixa-
das, em face da perspectiva de conhecimento prévio 
do encargo a ser assumido pelo mutuário;
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• também, que a realização de operações pré-fi-
xadas facilita o processo de securitização de créditos, 
instrumento que propicia a mitigação de risco por parte 
das instituições financeiras e atrai novos recursos para 
o financiamento imobiliário;

. caso a instituição opte por realizar a operação 
sem cláusula de atualização, ou seja, com taxa pré-
fixada, a taxa de juros cobrada não poderá ser supe-
rior à taxa máxima das operações do SFH (atualmente 
12% ao ano) acrescida de percentual equivalente à TR 
anualizada, conforme critérios a serem definidos pelo 
Conselho Monetário Nacional;

. enfatiza que a opção de usar ou não a TR res-
tringe-se apenas à realização do contrato de financia-
mento entre a instituição financeira e o mutuário. Os 
depósitos de poupança continuarão sendo remunera-
dos pela IR acrescida de 0,5% ao mês; e,

. que os principais beneficiários desta medida 
serão os próprios mutuários do crédito imobiliário, que 
passarão a ter acesso a financiamentos de longo pra-
zo, a taxas pré-fixadas, sem a incerteza gerada pela 
correção das prestações e do saldo devedor pela IR.

Cumpre esclarecer que em 27 de setembro de 
2006, o Banco Central do Brasil estabeleceu a forma 
pela qual a TR será calculada. Assim, essa TR, que vem 
sendo denominada pelo mercado de “TR travada”, será 
divulgada pelo Banco Central do Brasil no último dia 
útil de cada mês, valendo para o mês seguinte, sendo 
que o seu cálculo refletirá a média da TR tradicional 
dos 90 (noventa) dias anteriores. A primeira “TR tra-
vada”, excepcionalmente, foi calculada com base nos 
últimos 90 dias anteriores a 13 de setembro, tendo 
validade até 30 de setembro de 2006.

Na prática, significa dizer que os agentes finan-
ceiros que contratarem financiamentos habitacionais 
com juros pré-fixados não poderão cobrar mais do 
que o valor dessa “IR travada” acrescido de até 12% 
de juros ao ano. Os empréstimos concedidos dessa 
forma permanecerão com essa taxa resultante até o 
final do prazo contratual estabelecido.

Não estão embutidos nessa taxa os valores re-
ferentes aos seguros habitacionais e o relativo à taxa 
de cobrança das prestações mensais hoje limitada em 
R$25,00 (vinte e cinco reais),

No prazo regimental, foram apresentadas 3 (três) 
emendas à MP nº 321, de 2006, sendo uma do Depu-
tado Domiciano Cabral e duas do Deputado Betinho 
Rosado.

Cumpre salientar que o pretendido nessas emen-
das, a seguir enunciadas, não tem nenhuma relação 
com o objeto da MP nº 321, de 2006:

Emenda nº 1, do Deputado Domiciano Cabral, 
que altera os artigos 21 e 26 da Lei nº 9.492, de 10 

de setembro de 1997, “que define competência, re-
gulamenta os serviços concernentes ao protestos 
de títulos e outros documentos de dívida e dá outros 
procedimentos”;

• Emenda nº 2, do Deputado Betinho Rosado, 
que prorroga por mais dez anos o prazo para isenção 
do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha 
Mercante, prevista no art. 17 da Lei nº 9.432, de 8 de 
janeiro de 1997;

• Emenda nº 3, do Deputado Betinho Rosado, 
que reduz a zero as aliquotas da Contribuição para 
os Programas de integração Social de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social – COFINS incidentes na importação e sobre 
a receita bruta de venda no mercado interno de sal, 
milho, rapadura e açúcar mascavo destinados à ali-
mentação humana.

lendo em vista a não instalação da Comissão 
Mista designada para emitir parecer sobre a matéria, 
em 26 de setembro de 2006, por intermédio do Ofício 
nº 370, o Exmº Sr. Presidente do Congresso Nacional 
encaminhou o respectivo processo ao Exmº Sr. Pre-
sidente da Câmara dos Deputados, para apreciação 
pelo Plenário desta Casa.

II – Voto do Relator

II.a – Da Admissibilidade

O primeiro aspecto a ser apreciado refere-se à 
admissibilidade da presente medida provisória, diante 
dos requisitos constitucionais de relevância e urgên-
cia e das vedações constantes do § 1º do art. 62 da 
Constituição Federal. Na exposição de motivos, jus-
tifica-se a relevância da matéria em razão da impor-
tância econômica e social das operações de crédito 
imobiliário realizadas no âmbito do SBPE – Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo, as quais devem 
alcançar cerca de R$8,7 bilhões em 2006; e a urgên-
cia pelo risco de que a perspectiva de mudanças nas 
regras e a demora na sua adoção leve mutuários e 
instituições financeiras a interromper o fluxo de novas 
contratações, com conseqüências negativas sobre a 
atividade econômica.

Esses argumentos são, a nosso ver, pertinentes, 
o que fundamenta o nosso posicionamento pelo aca-
tamento dos pressupostos de relevância e urgência 
invocados.

II.b – Da Constitucionalidade, Juridicidade  
e Técnica Legislativa

A matéria contida na medida provisória não se 
insere entre aquelas de competência exclusiva do 
Congresso Nacional (CF, art. 49), ou de qualquer de 
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suas Casas (CF, arts. 51 e 52), da mesma forma que 
não se contrapõe aos temas cujo tratamento é veda-
do por intermédio desse instrumento normativo (CF, 
art. 62, § 1º).

Ademais, observamos que a medida provisória em 
tela coaduna-se com o ordenamento jurídico vigente 
e foi redigida atendendo todas as normas relativas à 
boa técnica legislativa.

II.c – Da Adequação Financeira e Orçamentária

A Medida Provisória nº 321, de 2006, não gera 
qualquer impacto financeiro e orçamentário sobre as 
contas públicas, já que trata de disposições aplicáveis 
apenas a empreendimentos financiados por entidades 
dos Sistemas Financeiro da Habitação e do Sanea-
mento com recursos de depósitos de poupança e do 
FGTS. Esses recursos, como se sabe, embora sob 
tutela e supervisão do Poder Público, não se acham 
na esfera dos orçamentos da União.

Quanto às emendas apresentadas, verifica-se, 
iniciaimente, que a Emenda nº 1 (que trata de várias 
hipóteses de protesto de títulos por falta de pagamento, 
bem como de hipóteses de cancelamento do registro 
do protesto), não possui implicação em termos de ad-
missibilidade por não envolver normas sobre receitas 
ou gastos públicos e por não tratar de aspectos progra-
máticos relativos aos pianos e orçamentos públicos.

No que se refere à Emenda nº 2, que “prorroga 
por mais dez anos o prazo da isenção do adicional ao 
frete para renovação da marinha mercante, prevista 
no art. 17 da Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997”, 
constata-se que a mesma não atende aos imperativos 
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei Comple-
mentar nº 101, de 2000, sobretudo ao que se encontra 
estabelecido no seu art. 14, ao não oferecer a estima-
tiva do impacto orçamentário-financeiro da medida no 
exercício em que deva iniciar a sua vigência e nos dois 
subsequentes. Em conseqüência, conflita também com 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO vigente, Lei 
nº 11.178, de 2005, cujo art. 99 exige estrito cumpri-
mento às normas da LRF.

O mesmo se verifica na Emenda nº 3, que obje-
tiva reduzir as aliquotas das contribuições PIS/PASEP 
e COFINS sobre vários produtos, por não se achar 
acompanhada das estimativas exigidas pela LRF e 
LDO do corrente exercício.

II.d – Do Mérito

Há que se reconhecer a necessidade de o nosso 
País perseguir um crescimento econômico vigoroso, em 
bases sólidas com geração de emprego e renda.

Nesse sentido, ações que incentivem, direta ou 
indiretamente, a construção civil, são necessárias, 

pois permitem que o setor volte a liderar o crescimen-
to da economia brasileira, irradiando a geração de 
empregos.

O Governo vem adotando medidas de estímulo à 
construção civil como a expansão do crédito imobiliário 
para a classe média, a ampliação de recursos para a 
habitação social, e a desoneração tributária dos mate-
riais de construção. Combinadas, essas três medidas, 
proporcionam efeitos positivos para a economia, com 
significativo impacto redistributivo, uma vez que bene-
ficiam as camadas mais carentes da população.

Nesse contexto se insere a Medida Provisória nº 

321, de 2006, ao facultar ao mercado imobiliário uma 
alternativa a mais para a contratação de financiamen-
tos no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação e 
no Sistema Financeiro do Saneamento.

Finalmente, consideramos necessário acrescen-
tar ao corpo da Medida Provisória sob análise matéria 
de suma importância, que trata do Refis e do Paes, e 
que já constou da Medida Provisória nº 303, de 2006. 
Cumpre ressaltar que o processado dessa MPV 303/06, 
tendo em vista o término do seu prazo de vigência, em 
27 de outubro de 2006, nos termos do § 3º do art. 62 
da Constituição Federal, foi encaminhado, mediante o 
Ofício SGM-P nº 1.754, de 30 de outubro de 2006, ao 
Senado Federal, para os fins do disposto no art. 11, 
combinado com o parágrafo único do art. 14, da Re-
solução nº 1, de 2002-CN.

Em função do exposto, quanto à Medida Provisó-
ria nº 321, de 12 de setembro de 2006, manifestamo-
nos pela sua admissibilidade, considerando atendidos 
os pressupostos de relevância e urgência, bem como 
observadas as vedações expressas no texto constitu-
cional; pela sua adequação financeira e orçamentária e 
pela sua constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa; pela não implicação em termos de admissi-
bilidade quanto ao orçamento público da Emenda nº 1; 
pela inadequação orçamentária e financeira das Emen-
das nos 2 e 3; e, quanto ao mérito, pela aprovação da 
Medida Provisória nº 321, de 12 de setembro de 2006, 
nos termos do projeto de lei de conversão anexo, e pela 
rejeição das três emendas apresentadas.

Sala da Comissão, de de 2006. – Deputado Luiz 
Sérgio, Relator.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

Acresce art. 18-A à Lei nº 8.177, de 1º 
de março de 1991, que estabelece regras 
para a desindexação da economia, e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, 

passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
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“Art. 18-A. Os contratos celebrados a 
partir de 13 setembro de 2006 pelas entidades 
integrantes dos Sistemas Financeiros da Ha-
bitação e do Saneamento (SFH e SFS), com 
recursos de Depósitos de Poupança, poderão 
ter cláusula de atualização pela remuneração 
básica aplicável aos Depósitos de Poupança 
com data de aniversário no dia de assinatura 
dos respectivos contratos, vedada a utilização 
de outros indexadores.

Parágrafo único. Na hipótese da celebra-
ção de contrato sem a cláusula de atualiza-
ção mencionada no caput, ao valor máximo 
da taxa efetiva de juros de que trata o art. 25 
da Lei nº 8.692, de 28 de julho de 1993, po-
derá ser acrescido, no máximo, o percentual 
referente á remuneração básica aplicável aos 
Depósitos de Poupança, anualizado conforme 
metodologia a ser estabelecida pelo Conselho 
Monetário Nacional.” (NR)

Art. 2º As empresas inscritas no Refis e no Paes, 
mesmo que ainda não homologada sua opção, poderão 
antecipar o pagamento dos respectivos débitos conso-
lidados, segundo o seu valor presente, calculado com 
base na projeção das parcelas vincendas, desconta-
das cada uma pela taxa de juros de que trata o § 4º do 
art. 39 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
vigente no mês imediatamente anterior ao da opção 
pelo pagamento antecipado, capitalizada mensalmente 
até o vencimento das respectivas parcelas.

§ 1° A projeção das parcelas vincendas tomará 
por base as respectivas regras do programa ou do 
parcelamento, adotando-se:

I – valores das parcelas baseados na 
média aritmética dos valores mensais devidos 
nos 12 (doze) últimos meses;

II – taxa de juros vigente no mês imedia-
tamente anterior ao da opção pelo pagamento 
antecipado.

§ 2° O prazo total da projeção a ser considerado 
para o cálculo do valor presente não poderá exceder 
trinta e cinco anos, devendo o saldo devedor, se exis-
tente naquela data, ser considerado integralmente na 
última parcela.

§ 3° Para efeito do disposto no caput deste ar-
tigo, as pessoas jurídicas que apresentem qualquer 
espécie de pleito judicial contestando atos da admi-
nistração federal previstos no Refis e no Paes deve-
rão desistir da respectiva ação judicial e renunciar a 
qualquer alegação de direito sobre o qual se funda 
a referida ação judicial, hipótese em que não haverá 
condenação em honorários, protocolando requerimen-

to de extinção do processo com resolução de mérito, 
nos termos do inciso V do art. 269 do CPC – Código 
de Processo Civil.

§ 4° A antecipação do pagamento por parte da 
pessoa jurídica, nos termos do disposto no caput des-
te artigo, deverá ser realizada antes da desistência do 
pleito judicial referido no parágrafo anterior e juntado 
o respectivo comprovante aos autos.

§ 5° O resultado apurado quando do pagamento 
de que trata o caput deste artigo, será registrado como 
reserva de capital, aplicando-se tratamento tributário 
idêntico ao previsto no § 2° do art. 38 do Decreto-Lei 
nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com a redação 
dada pelo inciso VIII do art. 1° do Decreto-Lei nº 1.730, 
de 17 de dezembro de 1979, inclusive no que se refere 
a apuração da base de cálculo da contribuição social 
sobre o lucro líquido.

§ 6° O valor do débito apurado de acordo com o 
disposto no caput deste artigo poderá ser liquidado 
total ou parcialmente, mediante compensação de cré-
ditos próprios, relativos a tributos e contribuições ad-
ministrados pela Secretaria da Receita Federal – SRF 
e pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Lei.

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

Sala da Comissão,   de   de 2006. – Deputado 
Luiz Sérgio, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em dis-
cussão a matéria.

Com a palavra o Sr. Deputado Luiz Carlos Hauly. 
(Pausa.) S.Exa. desiste.

Com a palavra o Sr. Deputado Ricardo Barros. 
(Pausa.) S.Exa. desiste.

Com a palavra o Sr. Deputado Luiz Sérgio. (Pau-
sa.) S.Exa. desiste.

Com a palavra o Sr. Deputado Eduardo Valverde. 
(Pausa.) S.Exa. desiste.

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, 
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 

palavra, para encaminhar a matéria, ao Sr. Deputado 
Luiz Carlos Hauly. (Pausa.) S.Exa. desiste.

Com a palavra o Sr. Deputado Ricardo Barros. 
(Pausa.) S.Exa. desiste.

Com a palavra o Sr. Deputado Eduardo Valverde. 
(Pausa.) S.Exa. desiste.

Com a palavra o Sr. Deputado Luiz Sérgio. (Pau-
sa.) S.Exa. desiste.

O SR. JOÃO MATOS – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOÃO MATOS (PMDB – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação an-
terior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa 
medida provisória objetivo não indexar a economia, 
pois transforma em fixas as prestações de imóveis, o 
que é bom para o País. 

Portanto, o PFL orienta o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-

ção o parecer do Relator na parte que manifesta opi-
nião favorável quanto ao atendimento dos pressupos-
tos constitucionais de relevância e urgência e de sua 
adequação financeira e orçamentária., nos termos do 
artigo 8º da Resolução nº 1, de 2002 – CN.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 

o parecer do Relator na parte em que manifesta opi-
nião pelo não-atendimento dos pressupostos constitu-
cionais de relevância e urgência e de sua adequação 
financeira e orçamentária., nos termos do artigo 8º da 
Resolução nº 1, de 2002 – CN.

(Inadequação financeira e orçamentária das 
Emendas nºs 2 e 3).

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 apreciação do mérito da matéria. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 

o projeto de lei de conversão oferecido pelo Relator 
da Comissão Mista. 

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

Acresce art. 18-A à Lei nº 8.177, de 1º 
de março de 1991, que estabelece regras 
para a desindexação da economia, e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, 

passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 18-A. Os contratos celebrados a 
partir de 13 setembro de 2006 pelas entidades 
integrantes dos Sistemas Financeiros da Ha-
bitação e do Saneamento (SFH e SFS), com 
recursos de Depósitos de Poupança, poderão 
ter cláusula de atualização pela remuneração 
básica aplicável aos Depósitos de Poupança 
com data de aniversário no dia de assinatura 
dos respectivos contratos, vedada a utilização 
de outros indexadores.

Parágrafo único. Na hipótese da celebra-
ção de contrato sem a cláusula de atualiza-
ção mencionada no caput, ao valor máximo 
da taxa efetiva de juros de que trata o art. 25 
da Lei nº 8.692, de 28 de julho de 1993, po-
derá ser acrescido, no máximo, o percentual 
referente á remuneração básica aplicável aos 
Depósitos de Poupança, anualizado conforme 
metodologia a ser estabelecida pelo Conselho 
Monetário Nacional.” (NR)

Art. 2º As empresas inscritas no Refis e no Paes, 
mesmo que ainda não homologada sua opção, poderão 
antecipar o pagamento dos respectivos débitos conso-
lidados, segundo o seu valor presente, calculado com 
base na projeção das parcelas vincendas, desconta-
das cada uma pela taxa de juros de que trata o § 4º do 
art. 39 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
vigente no mês imediatamente anterior ao da opção 
pelo pagamento antecipado, capitalizada mensalmente 
até o vencimento das respectivas parcelas.

§ 1º A projeção das parcelas vincendas tomará 
por base as respectivas regras do programa ou do 
parcelamento, adotando-se:

I – valores das parcelas baseados na média 
aritmética dos valores mensais devidos nos 12 (doze) 
últimos meses;

II – taxa de juros vigente no mês imediatamente 
anterior ao da opção pelo pagamento antecipado.

§ 2º O prazo total da projeção a ser considerado 
para o cálculo do valor presente não poderá exceder 
trinta e cinco anos, devendo o saldo devedor, se exis-
tente naquela data, ser considerado integralmente na 
última parcela.

§ 3º Para efeito do disposto no caput deste ar-
tigo, as pessoas jurídicas que apresentem qualquer 
espécie de pleito judicial contestando atos da admi-
nistração federal previstos no Refis e no Paes deve-
rão desistir da respectiva ação judicial e renunciar a 
qualquer alegação de direito sobre o qual se funda 
a referida ação judicial, hipótese em que não haverá 
condenação em honorários, protocolando requerimen-
to de extinção do processo com resolução de mérito, 
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nos termos do inciso V do art. 269 do CPC – Código 
de Processo Civil.

§ 4º A antecipação do pagamento por parte da 
pessoa juridica, nos termos do disposto no caput des-
te artigo, deverá ser realizada antes da desistência do 
pleito judicial referido no parágrafo anterior e juntado 
o respectivo comprovante aos autos.

§ 5º O resultado apurado quando do pagamento 
de que trata o caput deste artigo, será registrado como 
reserva de capital, aplicando-se tratamento tributário 
idêntico ao previsto no § 2º do art. 38 do Decreto-Lei 
nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com a redação 
dada pelo inciso VIII do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.730, 
de 17 de dezembro de 1979, inclusive no que se refere 
a apuração da base de cálculo da contribuição social 
sobre o lucro líquido.

§ 6º O valor do débito apurado de acordo com o 
disposto no caput deste artigo poderá ser liquidado 
total ou parcialmente, mediante compensação de cré-
ditos próprios, relativos a tributos e contribuições ad-
ministrados pela Secretaria da Receita Federal – SRF 
e pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Lei.

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

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – As Emendas 

de nºs 2 e 3 deixam de ser submetidas a voto, quanto 
ao mérito, nos termos do § 6º do artigo 189 do RICD. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há sobre 
a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 321-A, DE 2006

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 26, DE 2006

Acresce art. 18-A à Lei nº 8.177, de 1º 
de março de 1991, que estabelece regras 
para a desindexação da economia, e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1o A Lei no 8.177, de 1o de março de 1991, 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 18-A:

“Art. 18-A. Os contratos celebrados a 
partir de 13 setembro de 2006 pelas entidades 
integrantes do Sistema Financeiro da Habita-
ção – SFH e do Sistema Financeiro do Sane-

amento – SFS, com recursos de Depósitos de 
Poupança, poderão ter cláusula de atualização 
pela remuneração básica aplicável aos Depó-
sitos de Poupança com data de aniversário no 
dia de assinatura dos respectivos contratos, 
vedada a utilização de outros indexadores.

Parágrafo único. Na hipótese da celebra-
ção de contrato sem a cláusula de atualização 
mencionada no caput deste artigo, ao valor 
máximo da taxa efetiva de juros de que trata o 
art. 25 da Lei nº 8.692, de 28 de julho de 1993, 
poderá ser acrescido, no máximo, o percentual 
referente à remuneração básica aplicável aos 
Depósitos de Poupança, anualizado conforme 
metodologia a ser estabelecida pelo Conselho 
Monetário Nacional.”

Art. 2º As empresas inscritas no Programa de Re-
cuperação Fiscal – REFIS e no Parcelamento Especial 
– PAES, mesmo que ainda não homologada sua opção, 
poderão antecipar o pagamento dos respectivos débitos 
consolidados, segundo o seu valor presente, calculado 
com base na projeção das parcelas vincendas, descon-
tadas cada uma pela taxa de juros de que trata o § 4º 
do art. 39 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
vigente no mês imediatamente anterior ao da opção pelo 
pagamento antecipado, capitalizada mensalmente até 
o vencimento das respectivas parcelas.

§ 1º A projeção das parcelas vincendas tomará 
por base as respectivas regras do programa ou do 
parcelamento, adotando-se:

I – valores das parcelas baseados na média 
aritmética dos valores mensais devidos nos 12 (doze) 
últimos meses;

II – taxa de juros vigente no mês imediatamente 
anterior ao da opção pelo pagamento antecipado.

§ 2º O prazo total da projeção a ser considerado 
para o cálculo do valor presente não poderá exceder 
35 (trinta e cinco) anos, devendo o saldo devedor, se 
existente naquela data, ser considerado integralmente 
na última parcela.

§ 3º Para efeito do disposto no caput deste artigo, 
as pessoas jurídicas que apresentem qualquer espécie 
de pleito judicial contestando atos da administração 
federal previstos no Refis e no Paes deverão desistir 
da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer ale-
gação de direito sobre o qual se funda a referida ação 
judicial, hipótese em que não haverá condenação em 
honorários, protocolando requerimento de extinção 
do processo com resolução de mérito, nos termos do 
inciso V do caput do art. 269 da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil – CPC.

§ 4º A antecipação do pagamento por parte da 
pessoa jurídica, nos termos do disposto no caput des-
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te artigo, deverá ser realizada antes da desistência do 
pleito judicial referido no § 3º deste artigo e juntado o 
respectivo comprovante aos autos.

§ 5º O resultado apurado no momento do paga-
mento de que trata o caput deste artigo será registra-
do como reserva de capital, aplicando-se tratamento 
tributário idêntico ao previsto no § 2º do art. 38 do De-
creto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com 
a redação dada pelo inciso VIII do caput do art. 1º do 
Decreto-Lei nº 1.730, de 17 de dezembro de 1979, in-
clusive no que se refere a apuração da base de cálculo 
da contribuição social sobre o lucro líquido.

§ 6º O valor do débito apurado de acordo com o 
disposto no caput deste artigo poderá ser liquidado total 
ou parcialmente, mediante compensação de créditos 
próprios, relativos a tributos e contribuições administra-
dos pela Secretaria da Receita Federal – SRF e pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Lei. 

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

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2006. 
– Luiz Sérgio – Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA. 
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. WILSON SANTIAGO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. WILSON SANTIAGO (PMDB – PB. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
registrar nossa satisfação por encontrarmos, no dia de 
hoje, o caminho do entendimento para aprovação das 
matérias em pauta.

Dentro da orientação de V.Exa. e da Casa, iremos 
fazer de tudo para limpar a pauta, votando todas as 
matérias de interesse nacional, a exemplo da Lei Geral 
das Micro e Pequenas Empresas e do FUNDEB.

Por último, peço a V.Exa. que inclua na futura 
pauta a PEC dos defensores públicos, visto que se 
trata de reivindicação da categoria em todo o territó-
rio nacional.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Item 4.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 322, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 322, de 2006, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios das 

Relações Exteriores e da Defesa, no valor 
global de R$ 24.528.000,00, para os fins que 
especifica. Pendente de parecer da Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 28-9-06
PRAZO NA CÂMARA: 12-10-06
SOBRESTA A PAUTA EM: 30-10-06 

(46º DIA)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Enquanto 
aguardamos o Relator da matéria, o Deputado Fran-
cisco Rodrigues, informo as Sras. e aos Srs. Depu-
tados que, após a votação das medidas provisórias, 
passaremos à pauta previamente concertada com os 
Líderes partidários, a qual inclui a votação da urgên-
cia e da matéria principal relacionada ao reajuste das 
bolsas destinadas aos médicos residentes. 

Votaremos ainda a Lei Geral das Micro e Peque-
nas Empresas, a proposta de emenda à Constituição 
que cria o Fundo da Educação Básica e o projeto que 
dispõe sobre modificações da Lei Kandir, em atendi-
mento a demandas e reivindicações dos entes que 
compõem a Federação brasileira.

A matéria a ser votada exigirá quorum de no mí-
nimo 308 Deputados e, portanto, a presença das Sras 
e dos Srs. Deputados.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ouvi 
atentamente a comunicação de V.Exa. a respeito do 
acordo firmado com as Lideranças de diferentes par-
tidos para que, após destrancarmos a pauta com a 
votação das medidas provisórias restantes, ainda hoje 
votássemos 3 outras matérias acordadas.

Uma delas é a proposta de emenda à Constitui-
ção que cria o FUNDEB, fundo que vai acrescentar 
ao setor educação, fundamental para qualquer país 
se desenvolver, como mostram exemplos marcantes, 
4 bilhões de reais por ano durante 10 anos – portanto, 
40 bilhões de reais. Isso além de passar a abranger as 
creches e o ensino infantil. 

As escolas profissionalizantes e de ensino básico 
deverão ser também atendidas, uma vez que o Presi-
dente da República persegue há muito tempo o desejo 
de profissionalizar os nossos jovens, a fim de que te-
nham melhores condições de competir no mercado de 
trabalho, altamente disputado, em que vivemos.

A segunda matéria é a Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas. Todos sabemos que, apesar 
de o parecer ter enfatizado que as micro e pequenas 
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empresas são as maiores geradoras de empregos no 
Brasil, há 10 milhões delas na informalidade. Se fos-
sem 5 milhões, acrescentar 2 milhões ou 3 milhões 
de empresas no mercado já constituiria grande con-
quista para a sociedade, sobretudo porque teríamos 
condições de ampliar cada vez mais o mercado de 
trabalho no Brasil.

O terceiro projeto a ser votado, que também con-
sidero de suma importância, Sr. Presidente, é o que 
trata do ressarcimento aos Estados do valor do ICMS 
desonerado das exportações. Dessa forma, eles pas-
sarão a ter mais recursos para investir nas diferentes 
áreas de atuação.

Faço estas considerações, Sr. Presidente, para 
dizer que gostaria que V.Exa., se possível, incluísse 
na pauta de amanhã matéria que diz respeito à recria-
ção da SUDENE. Hoje, promovemos ampla discussão 
com os 9 Governadores do Nordeste recém-eleitos 
– 6 estiveram presentes e 3 mandaram seus Vice-
Governadores –, com o representante do Governo do 
Espírito Santo, Deputado Renato Casagrande, nosso 
colega que acaba de ser eleito Senador da República 
por aquele Estado, e também com o representante de 
Minas Gerais, o Sr. Henrique Hargreaves, ex-Chefe da 
Casa Civil no Governo Itamar Franco. 

Na reunião, todos os Governadores pediram que 
a matéria fosse votada o mais rapidamente possível, a 
fim de que no próximo ano a SUDENE se efetive não 
só como planejamento, mas também de coordenação 
dos investimentos. Desse modo, ela poderá estimular 
a criação da infra-estrutura que permitirá a absorção 
de novas aplicações, a geração de emprego e renda 
e, o grande desafio, a diminuição das desigualdades 
não só entre a população, mas entre Estados e Mu-
nicípios.

Por isso, faço este veemente apelo. V.Exa. tem 
toda uma vida pública digna e honesta construída no 
Estado de São Paulo, embora seja nordestino não só 
por ter nascido em Alagoas, mas por vestir, por muito 
tempo, a camisa daquela população que não teve o 
privilégio de nascer num Estado rico e por ter a consci-
ência da responsabilidade de lutar cada vez mais para 
fortalecer sua Região e para que os seus cidadãos, 
em qualquer localidade, tenham as mesmas oportu-
nidades e os mesmos direitos daqueles que residem 
nos grandes centros urbanos.

Este veemente apelo também é feito em nome do 
Deputado B. Sá, coordenador da bancada nordestina, 
do Deputado Zezéu Ribeiro, Relator do projeto, e de 
todos nós que representamos os diferentes Estados 
da Região Nordeste. 

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem dito 
que vai fazer o Brasil crescer a um índice superior a 

5%, fazendo com que cada vez mais se afirme no 
concerto das nações, e sempre em benefício do povo, 
que deve ser o princípio, o meio e o fim de toda a ati-
vidade do Estado.

Com esse sentimento, deixamos este veemente 
apelo a V.Exa. para que inclua na pauta de amanhã o 
projeto de recriação da SUDENE, medida fundamental 
para o fortalecimento da Região Nordeste. Na verdade, 
o projeto não pode ser encarado apenas do ponto de 
vista regional, mas como fundamental para o desen-
volvimento nacional.

Agradeço a V.Exa. a oportunidade e conclamo os 
companheiros do Nordeste no sentido de, o mais rapi-
damente possível, recriamos a SUDENE, que nasce 
sob os auspícios de um novo modelo de Governo para 
o País. Ao fortalecê-la, resolveremos os problemas das 
profundas desigualdades existentes entre as regiões 
mais ricas e as mais pobres do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 

palavra, para oferecer parecer à Medida Provisória nº 
322 e às emendas a ela apresentadas, pela Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
ao Sr. Deputado Francisco Rodrigues. 

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL – RR. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, a Medida Provisória nº 322, abre crédito 
extraordinário, no valor de R$24.528.000,00, em favor 
dos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa, 
para os fins que especifica. 

I – Relatório.

Com base no art. 62 da Constituição Federal, o 
Presidente da República adotou e submete ao Con-
gresso Nacional, por intermédio da Mensagem nº 
102-CN, de 2005, e nº 793, na origem, a Medida Pro-
visória nº 322, de 14 de setembro de 2006, que abre 
crédito extraordinário, em favor dos Ministérios das 
Relações Exteriores e da Defesa no valor global de 
R$24.528.000,00, para os fins que especifica. 

Segundo a Exposição de Motivos nº 178, de 14 
de setembro de 2006, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento Público e Gestão, que instrui a proposição 
submetida à deliberação do Congresso Nacional, esta 
tem por objetivo 2 itens. 

a) em relação ao Ministério das Relações Exte-
riores, a suplementação no valor de R$13.200.000,00, 
que “permitirá ao Governo brasileiro apoiar, em caráter 
emergencial, a iniciativa multinacional de constituição 
da Central Internacional para a Compra de Medica-
mentos – CICOM, que funcionará ao abrigo da Orga-
nização Mundial da Saúde – OMS. Esse organismo 
viabilizará os processos de compras agrupadas de 
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medicamentos contra as 3 doenças que mais afetam 
os países em desenvolvimento, a saber: a Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida – AIDS, a Malária e a 
Tuberculose, favorecendo a queda dos preços e a di-
versificação dos produtos nos mercados”; e

b) no que tange ao Ministério da Defesa, o cré-
dito, no valor de R$11.328.000,00, “visa atender aos 
gastos com realização, em caráter emergencial, da 
operação de resgate e repatriação de cidadãos brasi-
leiros e suas famílias da área do conflito no Líbano, o 
que levou a Força Aérea Brasileira – FAB a mobilizar 
2 aviões, os quais realizaram 15 vôos, transportando 
1.721 passageiros, a partir da Síria e da Turquia, para 
onde se deslocaram maior parte dos brasileiros”.

Foram apresentadas 2 emendas à proposição 
em análise.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Consoante o art. 5º da Resolução, combinado 
com o art. 6º, §§ 1º e 2º, o Congresso Nacional deve 
emitir parecer único, manifestando-se sobre a matéria, 
em itens separados, quanto aos aspectos constitu-
cional, inclusive sobre os pressupostos da relevância 
e urgência, de mérito, de adequação financeira e or-
çamentária e sobre o cumprimento da exigência pre-
vista no § 1º do art. 2º, além da apreciação sobre as 
emendas apresentadas no prazo regimental, os quais 
passamos a examinar:

II.1. Exame do aspecto constitucional – pressu-
postos de relevância, urgência e imprevisibilidade. 

A justificativa da relevância e urgência da dota-
ção destinada aos órgãos constantes do crédito se dá 
conforme se segue.

– Ministério das Relações Exteriores: compro-
misso assumido pelo Governo brasileiro em apoiar a 
viabilização da Central Internacional para Compra de 
Medicamentos – CICOM, cujo lançamento ocorreu em 
19 de setembro de 2006 – portanto, recentemente –, 
em cerimônia à margem da sessão de abertura da 
61ª Assembléia-Geral da Organização das Nações 
Unidas; e 

– Ministério da Defesa: a situação crítica observa-
da no território libanês e a necessidade de preservar a 
vida e a segurança de cidadãos brasileiros e familiares 
presentes nos locais de risco.

II. 2. Exame da adequação financeira e orça-
mentária. 

Consoante o § 1º do art. 5º da Resolução nº 
01/2002, “o exame da compatibilidade e adequação 
financeira das Medidas Provisórias abrange a análise 
da repercussão sobre a receita ou despesa da União 
e da implicação quanto ao atendimento das normas 

orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a 
conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, a Lei de Plano Plurianual, a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias e a lei orçamentária da União”.

II.3. Verificação do cumprimento da exigência pre-
vista no § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

O § 1º do art. 2º da Resolução nº 1-CN, de 2002, 
prevê que, “no dia da publicação da Medida Provisória 
no Diário Oficial da União, o seu texto será enviado ao 
Congresso Nacional, acompanhado da respectiva Men-
sagem e de documento expondo a motivação do ato”.

A Exposição de Motivos nº 178/2006, do Ministro 
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, supre 
a exigência prevista no § 1º do art. 2º da Resolução nº 
1, de 2002-CN, acerca do envio de documento expondo 
a motivação da edição da medida provisória. 

II.4. Exame do mérito.
Uma vez que as despesas previstas na medi-

da provisória são de importância significativa para o 
Governo brasileiro apoiar a iniciativa multinacional de 
constituição da Central Internacional para Compra de 
Medicamentos – CICOM, que funcionará ao abrigo da 
Organização Mundial da Saúde – OMS, assim como 
para resgatar e repatriar cidadãos brasileiros e suas 
famílias na área de conflito do Líbano, entendemos ser 
meritória a edição da medida provisória.

À presente medida provisória foram apresentadas 
2 emendas, mas elas tratam de assuntos estranhos 
à matéria orçamentária. Ademais, nos termos do § 4º 
do art. 4 da Resolução nº 1, de 2002-CN, “é vedada a 
apresentação de emendas que versem sobre matéria 
estranha àquela tratada na Medida Provisória, cabendo 
ao Presidente da Comissão o seu indeferimento liminar’. 
Portanto, opino pela inadmissão das emendas. 

Pelo exposto, voto pela aprovação da Medida 
Provisória nº 322, de 2006, na forma encaminhada 
pelo Poder Executivo.

Ao final, Sr. Presidente, quero ratificar a impor-
tância dessa medida provisória. Como já explicado, 
ambos os assuntos tratados revestem-se da mais alta 
importância. O primeiro diz respeito a acordo interna-
cional celebrado pelo Brasil e a Organização Mundial 
de Saúde relativo ao tratamento de 3 doenças extre-
mamente críticas não apenas para a humanidade, 
mas especificamente para o povo brasileiro, a saber: 
a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS, 
a malária e a tuberculose. O segundo refere-se ao 
transporte de brasileiros que estavam sob risco de 
vida no Líbano.

Somos, portanto, pela aprovação da medida pro-
visória.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA
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PARECER N°  , DE 2006 – CN

Do Plenário da Câmara dos Deputados, 
sobre a Medida Provisória n° 322, de 2006, 
que abre crédito extraordinário no valor de 
R$24.528. 000,00, em favor dos Ministérios 
das Relações Exteriores e da Defesa, para 
os fins que especifica.

Autor: Poder Executivo.
Relator: Deputado Francisco Rodrigues

I – Relatório

Com base no art. 62 da Constituição Federal, o 
Presidente da República adotou e submete ao Con-
gresso Nacional, por intermédio da Mensagem nº 
102–CN, de 2006, e nº 793, na origem, a Medida Pro-
visória nº 322, de 14 de setembro de 2006, que “Abre 
crédito extraordinário, em favor dos Ministérios das 
Relações Exteriores e da Defesa, no valor global de 
R$24.528.000,00, para os fins que especifica.

Segundo a Exposição de Motivos n° 00178/2006–
MP, de 14 de setembro de 2006, do Ministro do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, que instrui a proposição 
submetida à deliberação do Congresso Nacional, esta 
tem por objeto:

a) em relação ao Ministério das Rela-
ções Exteriores, a suplementação no valor de 
R$13.200.000,00 que “permitirá ao Governo 
brasileiro apoiar, em caráter emergencial, a ini-
ciativa multinacional de constituição da Central 
Internacional para Compra de Medicamentos 
– CICOM, que funcionará ao abrigo da Orga-
nização Mundial de Saúde – OMS. Esse or-
ganismo viabilizará os processos de compras 
agrupadas de medicamentos contra as três 
doenças que mais afetam os países em desen-
volvimento: a Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida – AIDS, a Malária e a Tuberculose, 
favorecendo a queda dos preços e a diversifi-
cação de produtos nos mercados”; e

b) no que tange ao Ministério da Defesa, 
o crédito, no valor de R$11.328.000,00, “visa 
atender aos gastos com a realização, em ca-
ráter emergencial, da operação de resgate 
e repatriação de cidadãos brasileiros e suas 
famílias da área de conflito no Líbano, o que 
levou a Força Aérea Brasileira – FAB, a mobi-
lizar dois aviões, os quais realizaram 15 vôos, 
transportando um total de 1.721 passageiros, a 
partir da Síria e da Turquia, para onde se des-
locaram a maior parte dos brasileiros”.

Foram apresentadas 2 (duas) emendas à propo-
sição em análise.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Consoante o art. 5° da Resolução, combinado 
com a art. 6°, §§ 1° e 2°, o Congresso Nacional deve 
emitir parecer único, manifestando-se sobre a matéria, 
em itens separados, quanto aos aspectos constitu-
cional, inclusive sobre os pressupostos de relevância 
e urgência, de mérito, de adequação financeira e or-
çamentária e sobre e cumprimento da exigência pre-
vista no § 1° do art. 2°, além da apreciação sobre as 
emendas apresentadas no prazo regimental, os quais 
passamos a examinar.

II.1. Exame do aspecto constitucional – pressupostos 
de relevância, urgência e imprevisibilidade

A justificativa da relevância e urgência da dota-
ção destinada aos Órgãos constantes do Crédito se 
dá conforme se segue:

– Ministério das Relações Exteriores: compro-
misso assumido pelo Governo brasileiro em apoiar a 
viabilização da Central Internacional para Compra de 
Medicamentos – CICOM, cujo lançamento ocorreu no 
dia 19 de setembro de 2006, em cerimônia à margem 
da sessão de abertura da 61ª Assembléia Geral da 
Organização das Nações Unidas; e

– Ministério da Defesa: situação crítica observada 
no território libanês e a necessidade de preservar a 
vida e a segurança de cidadãos brasileiros e familiares 
presentes nos locais de risco.

II.2. Exame da adequação financeira e orçamentária

Consoante o § 1° do art. 5° da Resolução n° 
01/2002, “O exame de compatibilidade e adequação 
orçamentária e financeira das Medidas Provisórias 
abrange a análise da repercussão sobre a receita ou 
a despesa pública da União e da implicação quanto 
ao atendimento das normas orçamentárias e financei-
ras vigentes, em especial a conformidade com a Lei 
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, a Lei do 
Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
a Lei Orçamentária da União.”

Nossa análise da medida provisória conclui que 
a mesma não contraria os dispositivos constitucionais 
ou os preceitos legais pertinentes, em particular no que 
diz respeito à sua compatibilidade com as disposições 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006 (Lei n° 
11.178, de 21-9-2005) e da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar n° 101, de 4-5-2000), ou com 
sua adequação à Lei Orçamentária para 2006 (Lei n° 
11.306, de 16-5-2006). No que se refere à concessão 
de contribuições, como é o caso do apoio à Central 
Internacional de Compra de Medicamentos, a LDO 
para 2006 exige prévia autorização legislativa. Tal au-
torização foi concedida pela Medida Provisória n° 323, 
de 14 de setembro de 2006.
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Já no tocante à compatibilidade da medida provisó-
ria com o Plano Plurianual 2004-2007 (Lei n° 11.318, de 
5 de julho de 2006), observa-se que o Poder Executivo 
não encaminhou as informações referentes às projeções 
plurianuais das ações incluídas pela presente Medida 
Provisória, conforme determina o § 11 do art. 5° do PPA. 
No entanto, cumpre informar que o encaminhamento 
de tais projeções acarretaria uma desconformidade da 
medida provisória com o art. 62, § 1°, I, d da Constitui-
ção Federal que veda a edição de Medidas Provisórias 
sobre matéria relativa a plano plurianual.

Vale ressaltar também que, tendo em vista que 
a MP abre créditos à conta de superávit financeiro do 
exercício de 2005, a EM que a acompanha deveria ter 
informado, em atendimento ao disposto no § 11 da art. 
63 da LDO 2006, os valores do superávit financeiro já 
utilizados para abertura de créditos adicionais. Todavia, 
embora a EM não tenha atendido tal requisito, verifica-
se que o saldo remanescente do superávit do exercício 
anterior, após sua utilização em 8 créditos adicionais 
mais nesta MP, será de R$197.781.615.168,43 (cento 
e noventa e sete bilhões, setecentos e oitenta e um 
milhões, seiscentos e quinze mil, cento e sessenta e 
oito reais e quarenta e três centavos).

II.3. Verificação do cumprimento da exigência prevista 
no § 1° do art. 2° da Resolução n° 1, de 2002–CN

o § 1º do art. 2º da Resolução nº 01–CN de 2002, 
prevê que “No dia da publicação da Medida Provisória 
no Diário Oficial da União, o seu texto será enviado ao 
Congresso Nacional, acompanhado da respectiva Men-
sagem e de documento expondo a motivação do ato.”

A Exposição de Motivos (EM) n° 00178/2006–MP, do 
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
supre a exigência prevista no § 1° do art. 2° da Resolução 
n° 1, de 2002-CN acerca do envio de documento expondo 
a motivação da edição da medida provisória.

II.4. Exame do mérito

Uma vez que as despesas previstas na MP são 
de importância significativa para o Governo brasilei-
ro apoiar a iniciativa multinacional de constituição da 
Central Internacional para Compra de Medicamentos 
– CICOM, que funcionará ao abrigo da Organização 
Mundial da Saúde – OMS, assim como para resga-
tar e repatriar cidadãos brasileiros e suas famílias da 
área de conflito no Líbano, entendemos ser meritória 
a edição da MP.

II.5. Exame das emendas apresentadas

À presente Medida Provisória foram apresentadas 
duas emendas, no prazo regimental. A primeira pro-
põe reduzir a zero as alíquotas da Contribuição para 
os Programas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, e da Con-
tribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

– COFINS, incidentes na importação e sobre a receita 
bruta de venda no mercado interna de sal, milho, ra-
padura e açúcar mascavo, destinados à alimentação 
humana e a segunda propõe prorrogar por mais dez 
anos o prazo da isenção do Adicional ao Frete para 
Renovação da Marinha Mercante.

As duas emendas tratam de assuntos estranhos 
à matéria orçamentária. O art. 165, § 8° da Constitui-
ção Federal ordena que a Lei Orçamentária Anual não 
conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à 
fixação da despesa, não se incluindo na proibição a 
autorização para abertura de créditos suplementares e 
a contratação de operações de crédito, ainda que por 
antecipação da receita. Os créditos adicionais alteram a 
lei orçamentária e, conseqüentemente, o mesmo prin-
cípio lhes é aplicável. Ademais, nos termos do § 4° do 
art. 4° da Resolução n° 1, de 2002 – CN, “é vedada a 
apresentação de emendas que versem sobre matéria 
estranha àquela tratada na Medida Provisória, cabendo 
ao Presidente da Comissão o seu indeferimento liminar.” 
Portanto, opino pela inadmissão das emendas.

Pelo exposto, vota pela aprovação da Medida 
Provisória n° 322/2006, na forma encaminhada pelo 
Poder Executivo.

Sala das Sessões,    de novembro de 2006. – 
Deputado Francisco Rodrigues, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência cumprimenta o Deputado Francisco Rodrigues, 
Relator da Medida Provisória nº 322, pela apresenta-
ção de seu parecer.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em dis-
cussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS, DE-
CLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para enca-

minhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Sér-
gio, que falará a favor da matéria. (Pausa.) Desiste.

Para encaminhar, concedo a palavra o Depu-
tado Eduardo Valverde, que falará a favor da matéria. 
(Pausa.) Desiste.

Há oradores contrários à matéria.
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 

Deputado Luiz Carlos Hauly, que falará contra a ma-
téria. (Pausa.) Desiste.

Para encaminhar, concedo a palavra o nobre 
Deputado Ricardo Barros, que falará contra a matéria. 
(Pausa.) Desiste.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-
ção o parecer do Relator na parte em que manifesta 
opinião favorável quanto ao atendimento dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência e de 
sua adequação financeira e orçamentária, nos termos 
do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-

ção o parecer do Relator na parte em que manifesta 
opinião pelo não-atendimento dos pressupostos cons-
titucionais de relevância e urgência e de sua adequa-

ção financeira e orçamentária, nos termos do art. 8º 
da Resolução nº 1, de 2002-CN.

(Inadmissão das Emendas nºs 1 e 2)
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 

Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 

a Medida Provisória nº 322, de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – As Emen-

das de nºs 1 e 2 deixam de ser submetidas a voto, 

quanto ao mérito, nos termos do § 6º do artigo 189 

do RICD.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há sobre 

a mesa e vou submeter a votos a seguinte.

REDAÇÃO FINAL
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que forem pela aprovação permaneçam 
como se acham. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Item 5.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 323, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 323, de 2006, que autoriza a 
União a efetuar contribuição à Organização 
Mundial da Saúde – OMS, destinada a apoiar 
a viabilização da Central Internacional para 
a Compra de Medicamentos contra a AIDS, 
malária e tuberculose (CICOM/UNITAID), no 
valor de até R$ 13.200.000,00. Pendente de 
parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 28-9-06
PRAZO NA CÂMARA: 12-10-06
SOBRESTA A PAUTA EM: 30-10-06 

(46º DIA)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra, para oferecer parecer à medida provisória e 
às emendas a ela apresentadas, pela Comissão Mista, 
ao Sr. Deputado Walter Feldman.

O SR. WALTER FELDMAN (PSDB – SP. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
agradeço a oportunidade de poder emitir meu parecer 
em relação à Medida Provisória nº 323, de 14 de se-
tembro de 2006, que autoriza a União a efetuar con-
tribuição à Organização Mundial da Saúde destinada 
a apoiar a viabilização da Central Internacional para 
a Compra de Medicamentos contra a AIDS, malária e 
tuberculose, no valor de até R$13.200.000,00.

A Medida Provisória, editada pelo Presidente da 
República e submetida ao Congresso Nacional, nos 
termos do art. 62 da Constituição Federal, dá respaldo 
à União para realização de despesa, no valor de até 
R$13.200.000,00, com contribuição à Organização 
Mundial de Saúde – OMS, de apoio às atividades da 
Central Internacional para Compra de Medicamentos 
contra a AIDS, malária e tuberculose.

Todos os Deputados sabem que essas endemias 
estão em período agudo. Essas doenças merecem tra-
tamento adequado por parte de todos os países em 
relação ao seu acometimento, particularmente dessa 
articulação internacional proposta nesse fórum, que, 
aliás, tem tratado de maneira adequada a matéria. 

Acompanhando outros países, portanto, a auto-
rização válida para o período corresponde a 50% da 
contribuição de U$12.000.000,00 para um fluxo esti-

mado de 6 milhões de passageiros/ano embarcados 
no Brasil com destino ao exterior, excluídos os passa-
geiros em trânsito, com base na proporção de US$2,00 
americanos para cada um, e é complementada, nos 
seus efeitos, pela Medida Provisória nº 322 – aprova-
da há poucos instantes –, que formaliza a abertura de 
crédito extraordinário de R$11.328.000,00.

Analisamos com nossa assessoria a medida 
provisória. A ela foram apresentadas 2 emendas pelo 
Deputado Betinho Rosado, que têm correspondência 
com matérias que tramitam no Congresso Nacional e 
serão apreciadas pelos Srs. Deputados na Comissão, 
e eventualmente no Plenário, em momento adequado. 
Quanto ao mérito, não há, neste ensejo, possibilidade 
de incorporá-las à matéria original.

Passamos, então, apresentar o nosso voto.
A relevância e a urgência de que se reveste de-

terminada matéria constituem requisitos para adoção 
de medida provisória, com força de lei, e respaldam o 
juízo de admissibilidade na sua apreciação pelo Po-
der Legislativo.

Nesses termos, há de se reconhecer a relevância 
do tema, segundo a respectiva Exposição de Motivos, 
dentro do contexto de compromissos internacionais do 
Brasil com outras nações.

Quanto ao conteúdo normativo da medida pro-
visória, não é possível vislumbrar quaisquer vícios de 
iniciativa ou de competência, tampouco algum outro 
obstáculo no plano das disposições constitucionais 
aplicáveis à matéria, o que nos remete à avaliação da 
adequação financeira e orçamentária.

No que se refere à repercussão sobre receita e 
despesa, deve assinalar-se que, apesar da autoriza-
ção para efetuar o pagamento de contribuição solidá-
ria, assim como o UNITAID, o fórum correspondente, 
não ensejar criação de receita nova, a despesa dela 
resultante acha-se nos limites da margem de expansão 
das despesas correntes da União, conforme faz inferir 
a Exposição de Motivos interministerial, subscrita pelos 
Ministros das Relações Exteriores e do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, ao atestar que este último “ado-
tará as medidas necessárias para disponibilizar (...) 
recursos financeiros e orçamentários suficientes”.

Mérito

A complexidade e a dinâmica das relações in-
ternacionais, por vezes, cria fatos e suscita situações 
capazes de ensejar a necessidade de determinadas 
respostas que são regidas pelo princípio da coope-
ração universal – leia-se cooperação internacional –, 
capaz de reduzir as diferenças e de, assim, favorecer 
um padrão de relacionamento adequado e maduro 
entre as nações, contexto em que o Brasil tem se 
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mostrado um participante tradicionalmente ativo, já 
há muitos anos.

Nesse sentido, salientamos as características 
que nos levam à aprovação da matéria: aumento do 
surto de malária na Amazônia Ocidental, em especial 
no Acre, onde a incidência cresceu em 153%, de 2003 
para 2004, e em 63%, de 2004 para 2005, invertendo a 
tendência de queda entre 2000 e 2002; retorno da ma-
lária entre os índios ianomâmis em 1.096 casos, entre 
janeiro e maio de 2006, segundo dados da FUNASA, 
número que supera o total de todo o ano anterior; re-
gistro de 215 mil casos de malária no Amazonas, em 
2005, com crescimento de 48% em relação ao ano 
anterior; constatação de aumento na resistência dos 
agentes da malária falsiparum; informação da Organi-
zação Mundial de Saúde da inexpressividade compa-
rativa dos gastos no Brasil para debelar a tuberculose, 
que já ocupa a 15ª posição entre os países com maior 
número de casos; alerta da organização Médicos Sem 
Fronteira sobre a perspectiva de disseminação da tu-
berculose; recomendação da UNAIDS, programa das 
Nações Unidas para a AIDS, sobre a necessidade de 
maior atenção na prevenção da AIDS no Brasil, em-
bora o País esteja na vanguarda no que diz respeito 
a tratamentos; queda na incidência da AIDS no Brasil 
entre crianças, adultos, jovens e usuários de drogas, 
segundo dados do Boletim Epidemiológico AIDS/DST 
2005; indicação e efetivação de premiações interna-
cionais ao Brasil atribuídas ao ex-Ministro José Serra, 
graças ao seu trabalho de facilitação de acesso da po-
pulação aos medicamentos anti-retrovirais.

Sr. Presidente, nesse sentido, apesar do descuido 
em determinadas áreas, particularmente no combate a 
doenças tradicionalmente epidêmicas, em momentos 
de surtos epidêmicos no Brasil, nosso voto é favorável 
à admissibilidade, constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, bem à adequação financeira e or-
çamentária da medida provisória.

Quanto às emendas, voto pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa das Emendas 
nºs 1 e 2.

Pronuncio-me favoravelmente acerca da adequa-
ção financeira e orçamentária favorável no caso da 
Emenda nº 1 e desfavoravelmente no caso da Emenda 
nº 2 e, no mérito, pela rejeição de ambas.

Sr. Presidente, é o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-

gado, nobre Deputado Walter Feldman. Parabéns pelo 
parecer apresentando por V.Exa. em relação à Medida 
Provisória nº 323, de 2006.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA.

COMISSÃO MISTA DESTINADA A EXAMINAR E A 
EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 323, DE 14 DE SETEMBRO DE 2006

MEDIDA PROVISÓRIA N° 323,  
DE 14 DE SETEMBRO DE 2006 

(Mensagem n° 794, de 2006)

Autoriza a União a efetuar contribuição 
à Organização Mundial de Saúde – OMS, 
destinada a apoiar a viabilização da Cen-
tral Internacional para a Compra de Medi-
camentos contra a AIDS, Malária e Tuber-
culose (CICOM/UNITAID), no valor de até 
R$13.200.000,00.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Walter Feldman

I – Relatório

A Medida Provisória n° 323, de 2006, editada pelo 
Presidente da República e submetida ao Congresso 
Nacional, nos termos do art. 62 da Constituição Fe-
deral, por intermédio da Mensagem n° 794, de 14 de 
setembro de 2006, dá respaldo à União para a reali-
zação de despesa, no valor de até R$13.200.000,00, 
com contribuição à Organização Mundial de Saúde 
– OMS, de apoio às atividades da Central Internacio-
nal para a Compra de Medicamentos contra a AIDS, 
Malária e Tuberculose (CICOM/UNITAID), a ser reali-
zada ainda em 2006.

Acompanhando outros países, a autorização, 
válida para o período, corresponde a 50% da contri-
buição de US$12 milhões para um fluxo estimado de 
6 milhões de passageiros/ano embarcados no Brasil, 
com destino ao exterior, excluídos os passageiros em 
trânsito, com base numa proporção de US$2,00 (dois 
dólares americanos) cada um, e é complementada, 
nos seus efeitos, pela Medida Provisória n° 322, de 
2006, de mesma data, com apreciação em separado, 
que formaliza a abertura de crédito extraordinário de 
R$24.528.000,00. dividido entre o Ministério das Rela-
ções Exteriores (R$13.200.000,00), e o Ministério da 
Defesa (R$11.328.000,00).

A propósito, convém registrar o Poder Executivo 
enviou ao Congresso Nacional, em março do corrente, 
o Projeto de Lei n° 6.751, de 2006, ainda em tramita-
ção, que autoriza o Poder Executivo a efetuar doações 
a findos e entes internacionais de auxílio ao desen-
volvimento, entre os quais se inclui aporte anual, por 
tempo indeterminado, ao Fundo Global de Combate 
à AIDS, Malária e Tuberculose, de acordo com finali-
dade, proporção e critérios – implícitos nesta Medida 
Provisória.
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No prazo regimental, foram oferecidas 2 (duas) 
emendas ao texto da Medida Provisória, ambas de 
autoria do Deputado Betinho Rosado, cujo teor pode 
ser assim resumido:

a) Emenda n° 1 – acrescenta dispositi-
vos que alteram a Lei n° 10.865, de 2004, re-
duzindo a zero as alíquotas da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social 
– COFINS, e da Contribuição para os Progra-
mas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), 
incidentes sobre a importação e as operações 
de venda no mercado interno de sal, milho, ra-
padura e açúcar mascavo, que se destinem à 
alimentação humana;

b) Emenda n° 2 – acrescenta dispositivos 
que alteram a Lei n° 9.432, de 1997, prorro-
gando por 10 (dez) anos, a partir de janeiro 
de 2007, quando expira benefício em vigor 
por igual período, a isenção do Adicional ao 
Frete para Renovação da Marinha Mercante 
para mercadorias, com origem ou destino em 
porto da região Norte ou Nordeste.

O objeto dessas emendas não constituem ma-
téria nova, dentro da Câmara dos Deputados, e prati-
camente coincidem, com alguma variação de forma, 
em ambos os casos:

a) na Emenda 1, com Substitutivo da 
Comissão de Finanças e Tributação – CFT, ao 
Projeto de Lei n° 4.369, de 2004, de autoria do 
Deputado Moreira Franco, apresentado e pen-
dente de aprovação naquela instância, depois 
da aprovação pela Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural –CAPADR, de um texto original mais 
amplo. A versão da proposta inicial envolvia 
um leque maior de tributos e de produtos re-
levantes para cesta básica de alimentos, con-
sumida pela população mais pobre do País, 
que foi reduzido pelo Relator da Comissão de 
Finanças e Tributação – CFT, do que resultaria 
impacto financeiro e orçamentário irrelevan-
te, já que outros pontos da proposta original 
estavam superados por legislação recente ou 
detinham outras possibilidades de compen-
sação fiscal.

b) na Emenda 2, mediante sua introdu-
ção no art. 51 do Projeto de Lei de Conversão 
à Medida Provisória n° 177, de 2004, afinal 
transformada na Lei n° 10.893, de 2004, que 
acabou merecendo veto presidencial, em ra-
zão do volume de R$1.235 bilhão de ressar-

cimento às empresas brasileiras de navega-
ção, equivalente ao valor da isenção de R$95 
milhões/ano, pelo prazo adicional, à época, 
de 13 (treze) anos, com que teria de arcar o 
Fundo da Marinha Mercante – FMM.

Até a presente data, a respectiva Comissão Mista 
destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medi-
da Provisória foi apenas constituída, sem lograr obter 
a sua instalação, devendo ser apreciada na Câmara 
dos Deputados, observado rito e prazos próprios, de 
acordo as normas constitucionais em vigor.

II – Voto do Relator

Consoante a Constituição Federal, nos seus art. 
62, §§ 5°, 8° e 9°, e a Resolução n° 1, de 2002, do 
Congresso Nacional, nos seus arts. 5° e 6°, cabe ao 
Plenário da Câmara dos Deputados, no que toca às 
medidas provisórias, deliberar sobre o mérito e o aten-
dimento dos pressupostos constitucionais e legais.

Admissibilidade

A relevância e urgência de que se reveste deter-
minada matéria, constituem requisitos para a adoção 
de medida provisória, com força de lei, e respaldam 
juízo de admissibilidade na sua apreciação pelo Po-
der Legislativo.

Nestes termos, há de se reconhecer a relevância 
do tema, segundo a respectiva Exposição de Motivos, 
dentro do contexto de compromissos internacionais 
do Brasil com outras nações, vinculados a uma série 
de declarações conjuntas, que buscaram materializar 
mecanismos inovadores de financiamento, embasando 
esforço multilateral de desenvolvimento e de combate 
à fome e à pobreza, na esteira de ações anteriores da 
própria Organização das Nações Unidas – ONU.

Decerto, o enfrentamento de doenças graves, 
em áreas de maior vulnerabilidade, encaixa-se per-
feitamente nesta moldura, principalmente nas regiões 
do mundo que não têm condições de dar conta dessa 
responsabilidade com seus próprios recursos, razão 
pela qual nenhum esforço solidário neste sentido pode 
deixar de receber a devida valorização, recebendo 
apoios que chegaram a abranger, em suas diversas 
fases, dezenas e até centena de países.

No mundo moderno, esse posicionamento se 
toma tanto mais adequado e necessário quanto maio-
res são as facilidades de transporte e de circulação de 
pessoas que facilitam a sua propagação, transforman-
do epidemias em pandemias, demandando um padrão 
global de abordagem, já que, para sua contenção não 
bastam os esforços nacionais ou mesmo regionais.

Inegavelmente, isso condiz com a preocupação 
e o interesse não somente do País como da maioria 
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do povo brasileiro, que acabam também colhendo os 
benefícios pelo esforço de contenção dessas pande-
mias em escala mundial, fazendo com o que as ações 
nacionais sejam mantidas sob maior controle.

Por sua vez, a urgência também se associa a um 
calendário de entendimentos e de ações, que culmina-
ram em setembro de 2006 com o lançamento da Cicom/
Unitaid, em cerimônia à margem da 61ª Assembléia 
Geral da Organização das Nações Unidas, coroando 
o esforço diplomático do Brasil e de seus parceiros, 
onde a concretização da contribuição solidária deste 
País assume significativa importância, como marco 
da liderança que o País exerceu e da importância que 
empresta ao processo.

Segundo indicações do Ministério das Relações 
Exteriores e do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, que acompanham a Medida Provisória, as 
providências orçamentárias indispensáveis à concreti-
zação dessa contribuição pelo Brasil, não puderam ser 
tempestivamente consideradas no Orçamento em exe-
cução, embora averiguações inerentes a esta análise 
indiquem que a pertinente alocação de recursos já pas-
sou a integrar a proposta orçamentária para 2007.

O Projeto de Lei nº 6.751, de 2006, do Poder Exe-
cutivo, que autoriza o Poder Executivo a efetuar doações 
a fundos e entes internacionais de auxílio ao desenvolvi-
mento, entre os quais se inclui aporte anual, por tempo 
indeterminado, ao Fundo Global de Combate a Aids, Ma-
lária e Tuberculose, encontra-se ainda sob apreciação da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio – CDEIC, sem aprovação do parecer, em pri-
meira etapa de sua tramitação, e distante, portanto, da 
reta final da sua aprovação pelo Congresso Nacional.

Embora a versão conhecida do Relatório daquele 
Projeto de Lei, configure proposta de aprovação, com 
substitutivo, que reduz o escopo original da proposição 
à autorização constante da Medida Provisória, de acor-
do com a mesma finalidade, proporção e critérios, e 
altere o prazo de sua aplicação de indeterminado para 
determinado, pode-se afirmar, sem entrar no mérito 
dessas modificações, dada a inexistência de alterna-
tiva de curtíssimo prazo, que tal constatação justifica 
ainda mais a urgência da Medida Provisória.

Diante dessas considerações, verifica-se que a 
Medida Provisória satisfaz aos pressupostos funda-
mentais de relevância e urgência, levando a concluir 
pela sua admissibilidade.

Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica  
Legislativa

Quanto ao conteúdo normativo da Medida Provi-
sória, não é possível vislumbrar qualquer vício de ini-
ciativa ou de competência, ou tampouco algum outro 

obstáculo, no plano das disposições constitucionais 
aplicáveis à matéria. Ainda, nenhum impedimento ou 
conflito de natureza legal revela-se capaz de colocar 
em xeque a sua validade jurídica, o que também se 
verifica, em especial, no que respeita à Lei Comple-
mentar nº 95, de 1998, relativamente a sua técnica le-
gislativa. Por questão de formato de apresentação, os 
aspectos pertinentes à Lei de Finanças Públicas e à 
Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outros, referen-
tes às normas orçamentárias e financeiras vigentes, 
serão abordados quando do exame da adequação 
orçamentária e financeira.

Nada mais conduzindo a outra posição. a mani-
festação, que decorre destas assertivas, é pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da 
Medida Provisória bem como das emendas que lhe 
foram apresentadas.

Adequação Financeira e Orçamentária

Para este efeiio, dispõe o art. 5º, § 1º, da Resolu-
ção nº 1, de 2002 – CN: “O exame de compatibilidade 
e adequação orçamentária e financeira das Medidas 
Provisórias abrange a repercussão sobre a receita ou 
a despesa pública da União e da implicação quanto ao 
atendimento das normas financeiras e orçamentárias e 
financeiras vigentes, em especial a conformidade com 
a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 
lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias e a Lei Orçamentária da União”.

Inicialmente, quanto à repercussão sobre a re-
ceita e a despesa, deve-se assinalar que, apesar de 
a autorização para efetuar o pagamento de contribui-
ção solidária à Cicom/Unitad não ensejar a criação de 
receita nova, a despesa dela resultante acha-se nos 
limites da margem de expansão das despesas cor-
rentes da União, conforme faz inferir a Exposição de 
Motivos interministerial, subscrita pelos Ministérios das 
Relações Exteriores e do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, ao atestar que este último “adotará as me-
didas necessárias para (...) disponibilizar os recursos 
financeiros e orçamentários bastantes”.

Por outro lado, o caráter de despesa, antes ine-
xistente ou prevista em qualquer dos instrumentos da 
legislação orçamentária, realizada como contribuição 
a findos e entes internacionais, exige o amparo de lei 
específica, com base no art. 12 da Lei nº 4.320, de 
1964, combinado com o art. 6º da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2006, o que justificou a edição 
da Medida Provisória. A despesa com a aludida con-
tribuição, ainda que tendente a se tomar continuada, 
refere-se, nos estritos termos da Medida Provisória 
e de sua justificação em Exposição de Motivos, por 
enquanto unicamente ao exercício em curso, o que 
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joga para futuro qualquer outra discussão de maior 
profundidade. Com essa feição, fica reforçado o seu 
caráter pontual (restrito a 2006), que, curnulado com 
a sua não obrigatoriedade, evita por ora a associa-
ção da criação dessa despesa com a de uma fonte 
de receita, com a anulação de despesas ou qualquer 
outra forma de compensação similar, e de sua proje-
ção obrigatória num horizonte temporal de pelo me-
nos três anos consecutivos, de acordo com a Lei nº 

101, de 2000. Enquanto pennanecer nesta condição, 
a discricionariedade deste tipo de despesa, sujeita a 
cancelamento a qualquer tempo, garante a sua com-
patibilidade com o art. 11 da mesma Lei Complemen-
tar, o que quer parecer tenha também de algum modo 
sido considerado no Substitutivo constante de parecer, 
em voto complementar, apresentado e ainda pendente 
de aprovação da Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio – CDEIC, ao Projeto de 
Lei nº 6.751, de 2006. Não é demais lembrar que o que 
resultar deste Projeto de Lei, possivelmente a partir 
desse Substitutivo, servirá para cobrir procedimentos 
no mesmo sentido da Medida Provisória nº 323, de 
2004, ao longo dos próximos exercícios, neste inter-
regno incluído o de 2007.

Subordinados a essas preliminares, os demais 
aspectos, representados pela Lei do Plano Plurianual, 
pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orça-
mentária da União, serão automaticamente atendidos, 
razão pela qual se opina, com apoio no limite do con-
junto das considerações do quesito, pela adequação 
financeira e orçamentária desta Medida Provisória.

Quanto às emendas, não houve a apresentação 
no corpo do valor do impacto causado pela redução 
de alíquotas ou pela isenção de tributos, ao longo dos 
próximos exercícios, com as devidas compensações, 
conforme recomenda a Lei nº 101, de 2000. Contudo, 
tomando as argumentações do Substitutivo ao Projeto 
de Lei nº 4.369, de 2004, no caso da Emenda nº 1, que 
consideram essa repercussão irrelevante, e do veto ao 
dispositivo do Projeto de Lei de Conversão à Medida 
Provisória nº 177, de 2004, na Emenda nº 2, implican-
do um ressarcimento imputável ao Fundo da Marinha 
Mercante de R$1,235 bilhão, justifica-se a manifestação, 
adotada por esta Relatoria, pela adequação financeira 
e orçamentária da Emenda nº 1 e pela inadequação 
financeira e orçamentária da Emenda nº 2.

Mérito

A complexidade e a dinâmica das relações in-
ternacionais por vezes cria fatos e suscita situações 
capazes de ensejar a necessidade de determinadas 
respostas, que são regidas pelo princípio da coope-
ração universal, capaz de reduzir as diferenças e de 

assim favorecer um padrão de relacionamento ade-
quado e maduro, entre as nações, contexto em que 
o Brasil tem-se mostrado um participante tradicional-
mente ativo.

Neste cenário, não diverge desse posicionamento 
o decisivo apoio brasileiro à constituição e à instala-
ção de uma Central Internacional para a Compra de 
Medicamentos contra Aids, Malária e Tuberculose (CI-
COM/UNITAID), que proporcione a oportunidade da 
efetivação de compras agrupadas de medicamentos, 
favorecendo a queda de preços e a diversificação de 
produtos, inclusive com incentivo ao uso mais flexível 
de patentes, previsto no acordo de Trips, no âmbito da 
Organização Mundial do Comércio – OMC, com ten-
dência a ampliar a oferta de medicamentos em sua 
área de atuação.

A par do tradicional apoio do Brasil, junto a orga-
nismos e foros internacionais, este representa mais um 
exemplo de que as conquistas e realizações no campo 
das políticas econômicas e sociais, ainda que no palco 
das relações exteriores, nada majs traduzem do que 
o resultado cumulativo do empenho de anos a fio, e 
muitas vezes até de gerações, que freqüentemente de-
correm das ações de mais de uma gestão e sob esse 
aspecto devem ser encarados e reconhecidos.

Não há dúvida de que as construções envolven-
do a saúde pública devem-se revestir dessa natureza 
solidária, pois não há como falar na erradicação de 
determinadas doenças, sem o apoio do esforço conjun-
to, seja na realidade nacional ou internacional, onde o 
primado da colaboração orientada e bem estruturada é 
sempre a palavra de ordem, sem perda evidentemente 
da noção de eficiência, que compete a cada parte, no 
exercício das suas atribuições.

Embora o caso específico da viabilização de uma 
Central Internacional de Compra de Medicamentos 
demonstre avanços e desdobramentos mais recentes, 
esse processo tem origem e desenvolvimento mais an-
tigos, já que remontam ao início da presente década a 
criação e o início das atividades do Fundo Global de 
Combate a Aids, Malária e Tuberculose, no âmbito da 
Organização das Nações Unidas – ONU, cujos resul-
tados vêm-se revelando surpreendentes.

Notícias provenientes da Coordenação do Fundo 
Global informam que, ao final de 2005, quando conta-
va mais de três anos e meio da sua criação, o Fundo 
Global já havia aplicado um montante de recursos de 
mais de US$3,1 bilhões, que auxiliaram 127 países, 
dentro de um figurino de atuação extremamente flexí-
vel, que permite aos países elaborar e implementar os 
seus próprios programas, distribuídos em 56% para a 
Aids, 31% para a malária e 13% para a tuberculose.
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A avaliação desses programas aponta que esse 
dinheiro permitiu o tratamento de mais de 220 mil 
pessoas com Aids, mais de 600 mil com tuberculose, 
além de 1,1 milhão infectados por malária, enquanto 
que análise detalhada dos resultados dos 74 projetos 
com duração superior a 18 meses demonstrou uma 
superação dos objetivos em 80% deles.

Deste Fundo Global o próprio Brasil chegou a se 
valer, para fomentar os seus esforços em relação às 
três doenças (Aids, malária e tuberculose), o que de-
monstra que esses mecanismos, constituem vias de 
mão dupla, capazes de abrir novas portas, o que sem 
dúvida somente estimula esse tipo de participação.

Evidentemente, este não é o caso da Central 
Internacional para Compra de Medicamentos, que 
pretende beneficiar países pobres. Porém, uma contri-
buição solidária dessa envergadura (cerca de US$12 
milhões/ano) precisa ser bem avaliada e acompanhada, 
por contar com o compromisso inicial de apenas 14 
países, mesmo que, depois, a estes possam se agre-
gar muitos mais, a julgar pelas promessas embutidas 
nas discussões e declarações anteriores.

Também, não pode ficar fora desses debates a 
percepção de que, mais cedo ou mais tarde, o Brasil 
eventualmente terá de criar uma sobretaxa aos preços 
das passagens aéreas internacionais, para financiar 
o pagamento dessa contribuição, em substituição aos 
aportes por conta do Orçamento da União, que não 
durarão indefinidamente, como tem-se verificado, des-
de já, em outros países, parceiros desta empreitada, o 
que solucionaria eventuais problemas de adequação 
financeira e orçamentária, num encaminhamento que 
concedesse a essa participação um caráter de des-
pesa continuada.

Inevitavelmente, surgirão raciocínios envolven-
do o estado de coisas no Brasil em relação à saúde, 
com ênfase nas informações relativas a Aids, malária 
e tuberculose, que, levantadas junto ao noticiário mais 
recente da imprensa geral e especializada, compulsado 
por esta Relatoria indicam o seguinte quadro:

a) aumento do surto de malária na Ama-
zônia Ocidental, em especial no Estado do 
Acre, onde a incidência cresceu 153%, de 
2003 para 2004, e 63%, de 2004 para 2005, 
revertendo a tendência de queda entre 2000 
e 2002, quando vigorou o Plano de Intensifi-
cação de Ações de Controle da Malária (PIA-
CM), criado pelo Ministério da Saúde (fonte: 
Scientific American Brasil nº 46, de março 
de 2006);

b) retorno da malária entre os índios 
yanomami, em cujo meio se registrou, entre 
janeiro e maio de 2006, segundo dados da 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, 
1.906 casos da doença, o que supera o total 
de todo o ano anterior (fonte: Notícias socio-
arnbientais – site da Socioambiental, em 30-
6-2006), apesar de negativa e minimização 
da Funasa quanto à gravidade do problema 
(fonte: jornal Folha de Boa Vista, edicão de 
4-11-2006);

c) registro de 215 mil casos de malária 
no Estado do Amazonas, em 2005, com um 
crescimento de 48% em relação ao ano ante-
rior, ao lado da constatação de um aumento 
da resistência dos agentes da “malaria falsi-
parum”, que pode levar à morte, conforme in-
vestigações marcadas pela preocupação do 
Ministério da Saúde e pesquisas da Fundação 
de Medicina Tropical (fonte: Jornal da Globo 
de 16-2-06);

d) informação da Organização Mundial 
de Saúde – OMS, dando conta da inexpressi-
vidade comparativa dos gastos do Brasil para 
debelar a tuberculose, já que ocupa a 15ª po-
sição entre os países com maior número de 
casos, recomendando redobrar esforços nesta 
área, considerada sobretudo a freqüência da 
doença entre os portadores de AIDS (fonte: 
Gestos – Soropositividade, Comunicação & 
Gênero, de 26-10-06);

e) alerta, quanto à perspectiva dissemi-
nação da tuberculose, da organização Médi-
cos sem Fronteiras (MSF), a partir da preo-
cupação com cepa resistente (XDR-TB), que 
pode trazer conseqüências nefastas para os 
pacientes, caso não se acelere o desenvolvi-
mento de novos medicamentos, e que pode 
se complicar caso a infecção por esse agente 
se alastre entre os portadores de AIDS (fonte: 
O Globo Ciência, de 30-10-06);

f) recomendação da UNAIDS – Progra-
ma das Nações Unidas para a AIDS, aponta 
necessidade de maior atenção na prevenção 
da AIDS no Brasil, embora o País esteja na 
vanguarda no que diz respeito a tratamentos, 
graças à distribuição de coquetéis de drogas 
pelo Sistema Público de Saúde (fonte: Gay-
brasil/notícias, de 6-11-06);

g) queda na incidência da AIDS no Bra-
sil entre crianças, adultos jovens e usuários 
de drogas, segundo dados do Boletim Epide-
miológico AIDS/DST 2005, como resultado 
de mudança de procedimentos e de alteração 
na abordagem do problema, realizados no 
passado, embora ainda persistam focos de 
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preocupação em relação a segmentos espe-
cíficos da população e em determinadas regi-
ões do País, denotando que ainda há muito o 
que fazer na Região Norte, junto a mulheres 
e representantes da raça negra, apenas para 
pontuar algumas situações concretas (fonte: 
Site Boasaude»

h) indicação e efetivação de premiações 
internacionais atribuídas ao ex-Ministro José 
Serra, graças ao seu trabalho de facilitação 
de acesso da população aos medicamentos 
anti-retrovirais, no tratamento da AIDS, tanto 
na área de prevenção como de assistência, 
através da UNESCO – Organização das Na-
ções Unidas para Educação, Ciência e Cultura 
e da Fundação Bill & Melinda Gates (fontes: 
DST Fácil – Notícia de 21-9-01 e site Amai-
vos/noticia, de 6-11-06)

A despeito desse alerta final, que dispensa maio-
res comentários, confiando que, por envolver com-
promisso internacional e intrincada questão de cunho 
financeiro-orçamentário, nos seus desdobramentos 
futuros, no momento certo, tanto o Poder Executivo 
como o Poder Legislativo saberão exercer os seus 
papéis, procedendo, então, aos ajustamentos que se 
fizerem necessários na evolução deste tema, esta 
Relatoria posiciona-se, no mérito, pela aprovação da 
Medida Provisória.

Quanto às emendas, entende o Relator, com base 
em todas as considerações anteriores, que o lócus 
de discussão das emendas deve respeitar o foro e a 
oportunidade apropriados aos antecedentes de matéria 
legislativa igual ou semelhante ao teor de cada uma 
delas, em cada situação. Portanto, se a emenda nº 1 
praticamente corresponde ao texto do Substitutivo, a 
ser apreciado pela Comissão de Finanças e Tributação 
– CFT, ao Projeto de Lei nº 4.369, de 2004, com pa-
recer pela aprovação, nada mais justo que esta Casa 
continuar, ainda, no aguardo da conclusão desse pro-
cesso, mesmo que nada se tenha contra a idéia em si, 
já que está adiantado, bem tratado e adequadamente 
encaminhado. Relativamente à Emenda nº 2, como 
existe uma enorme similitude entre o art. 51 da Lei nº 
10.893, de 2004 (por transformação do Projeto de Lei 
de Conversão à Medida Provisória nº 177), dispositivo 
que foi vetado, e o texto da emenda, o assunto deverá 
ser apreciado em sessão específica do Congresso Na-
cional, destinada à apreciação e deliberação dos vetos, 
evitando duplicações ou superposições no processo 
legislativo, que dependerão naturalmente do empe-
nho da sua Presidência, para que isso se realize com 
a brevidade possível.

Por essas razões e condições atinentes às emen-
das, o Relator entende que, no mérito, até por proce-
dimento de cautela, todas as duas devam ser rejei-
tadas.

VOTO, assim, favoravelmente à admissibilidade, 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
bem como pela adequação financeira e orçamentá-
ria da Medida Provisória nº 323, de 14 de setembro 
de 2006 e, no mérito, pela sua aprovação. Quanto às 
emendas, voto pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa das Emendas nº 1 e nº 2, pronun-
ciando-me acerca da adequação financeira e orça-
mentária, favoravelmente, no caso da Emenda nº 1 e, 
desfavoravelmente, no da Emenda nº 2 e, no mérito, 
pela rejeição de ambas.

Sala das Sessões,   de novembro de 2006. – De-
putado Walter Feldman, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em dis-
cussão.

Concedo a palavra, para discutir a matéria, ao 
Sr. Deputado Ricardo Barros. (Pausa.) S.Exa. desiste 
de fazer o uso da palavra.

Concedo a palavra, para discutir a matéria, ao 
Sr. Deputado Luiz Sérgio. (Pausa.) S.Exa. desiste de 
fazer o uso da palavra.

Concedo a palavra, para discutir a matéria, ao Sr. 
Deputado Luiz Carlos Hauly. (Pausa.) S.Exa. desiste 
de fazer o uso da palavra.

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, 
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.:

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-
ção o parecer do Relator na parte em que manifesta 
opinião favorável quanto ao atendimento dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência e de 
sua adequação financeira e orçamentária, nos termos 
do art. 8º da Resolução nº 01, de 2002 – CN.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO O PARECER.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-

ção o parecer do Relator na parte em que manifesta 
opinião quanto ao não-atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência e de sua ade-
quação financeira e orçamentária, nos termos do art. 
8º da Resolução nº 01, de 2002 – CN.

(Inadequação financeira e orçamentária da Emen-
da nº 2)

O SR. CLÁUDIO CAJADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para orientar, 
pelo PFL, tem a palavra o Deputado Claudio Cajado.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PFL 
entende que é importante o Brasil participar da Central 
Internacional para a Compra de Medicamentos contra 
a AIDS, malária e tuberculose – CICOM/UNITAID. 

Contudo, não pode deixar de causar espécie o fato 
de a Medida Provisória nº 323, de 2006, ter sido editada 
em setembro e sua execução financeira, até o presente 
momento, ser de apenas R$1.092.000,00, e a Medida 
Provisória nº 322, de 2006, aprovada há pouco instan-
tes, destinar recursos para apoio financeiro à criação 
da Central Internacional de Compra de Medicamentos 
da Organização Mundial da Saúde – CICOM/OMS e 
Operação Emergencial Brasileira na Área de Conflito 
no Líbano no valor de R$24.528.000,00.

Por ser relevante e urgente, já deveriam ter sido 
utilizados todos os recursos financeiros previstos na 
Medida Provisória 323, de 2006, o que, porém, até o 
momento não aconteceu. 

Por outro lado, a medida tem caráter continuado. 
Essa contribuição se dá neste e nos anos seguintes. 
Ficamos preocupados com a falta de previsibilidade no 
Orçamento deste exercício. Esperamos, contudo, que 
o Governo corrija essa falta de previsão.

Diante do inequívoco mérito da medida provi-
sória em apreciação, o PFL orienta a sua bancada o 
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO .
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 

a Emenda nº 1, com parecer contrário do Relator.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se à Medida Provisória nº 
323/2006, onde couber, os seguintes artigos:

Art. Fica reduzida a 0 (zero) a alíquota da Con-
tribuição para os Programas de Integração Social, e 
de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/
PASEP e da Contribuição para Financiamento da Se-
guridade Social – COFINS incidentes na importação 
e sobre a receita bruta de venda no mercado interno 
de sal, milho, rapadura e açúcar mascavo, destinados 
à alimentação humana.

Art. Os arts. 8º e 28º da Lei nº 10.865, de 30 
de abril de 2004, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 8º ...................................................
.......................... .............................................

§ 12 .......................................................
........................... ............................................

XIII – sal, milho, rapadura e açúcar mas-
cavo, destinados à alimentação humana.

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

Art. 28 ....................................................
................................ ...................................... .

VII – sal, milho, rapadura e açúcar mas-
cavo, destinados à alimentação humana. 

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

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

REJEITADA.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Emenda 

de nº 2 deixa de ser submetida a voto, quanto ao mé-
rito, nos termos do § 6º do artigo 189 do RICD. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 
a Medida Provisória nº 323, de 2006.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota 
a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º Fica a União autorizada a efetuar con-
tribuição à Organização Mundial da Saúde – OMS, 
destinada a apoiar a viabilização da Central Inter-
nacional para a Compra de Medicamentos contra a 
AIDS, malária e tuberculose (CICOM/UNITAID), no 
valor de até R$ 13.200.000,00 (treze milhões e du-
zentos mil reais).

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

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há sobre 

a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 323-A, DE 2006

Autoriza a União a efetuar contribuição 
à Organização Mundial da Saúde – OMS, 
destinada a apoiar a viabilização da Cen-
tral Internacional para a Compra de Medi-
camentos contra a AIDS, malária e tuber-
culose – CICOM/UNITAID, no valor de até 
R$ 13.200.000,00 (treze milhões e duzentos 
mil reais).

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica a União autorizada a efetuar contribui-

ção à Organização Mundial da Saúde – OMS, destinada 
a apoiar a viabilização da Central Internacional para 
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a Compra de Medicamentos contra a AIDS, malária 
e tuberculose – CICOM/UNITAID, no valor de até R$ 
13.200.000,00 (treze milhões e duzentos mil reais).

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

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2006. 
– Walter Feldman – Relator

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Item 6.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 324, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 324, de 2006, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da 
Fazenda, da Justiça, da Previdência Social, 
do Trabalho e Emprego, dos Transportes, 
da Defesa, do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome e das Cidades, no valor 
global de R$ 1.504.324.574,00, para os fins 
que especifica. Pendente de parecer da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 18-10-06
PRAZO NA CÂMARA: 1-11-06
SOBRESTA A PAUTA EM: 19-11-06 

(46º DIA)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra, para oferecer parecer à medida provisória e 
às emendas a ela apresentadas, pela Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, ao Sr. 
Deputado Jaime Martins.

O SR. JAIME MARTINS (PL – MG. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
diante da possibilidade de acordo para votação dessa 
matéria, indago de V.Exa. e dos Líderes a necessidade 
da leitura da íntegra do parecer. (Pausa.)

Passo a ler tão-somente a ementa e o voto do 
Relator. 

A Medida Provisória nº 324, de 4 de outubro de 
2006. Abre crédito extraordinário, em favor dos Minis-
térios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da 
Fazenda, da Justiça, da Previdência Social, do Traba-
lho e Emprego, dos Transportes, da Defesa, do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome e das Cidades, 
no valor global de R$1.504.324.574,00, para os fins 
que especifica.

Voto do Relator

O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002-CN, que 
dispõe sobre a apreciação pelo Congresso Nacional 
das medidas provisórias a que se refere o art. 62 da 
Constituição Federal, prevê que o parecer referente 
à análise de crédito extraordinário aberto por medida 
provisória deve ser único, com manifestação sobre a 
matéria no que tange aos aspectos constitucionais 
– inclusive sobre os pressupostos de relevância e ur-
gência; de adequação financeira e orçamentária; de 
mérito; e sobre o cumprimento da exigência prevista 
no § 1º do art. 2º daquele diploma legal.

Dos aspectos constitucionais e pressupostos de 
relevância e urgência

A Constituição Federal estabelece, no art. 167, § 
3º, que “a abertura de crédito extraordinário somente 
será admitida para atender a despesas imprevisíveis 
e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção 
interna ou calamidade pública, observado o disposto 
no art. 62”. Tal é a exceção para a abertura de crédi-
to extraordinário que eclode das disposições consti-
tucionais. Não sendo a despesa caracterizada como 
imprevisível e urgente, nem correspondendo a situação 
àquelas hipóteses em que a lei orçamentária admite 
a abertura de crédito suplementar por decreto, deve o 
Poder Executivo buscar a alteração orçamentária por 
meio do projeto de lei.

A esse respeito, ressaltamos que o Poder Exe-
cutivo, não obstante fornecer na Exposição de Moti-
vos que acompanhou a medida provisória elementos 
esclarecedores para formação de um juízo acerca da 
urgência e relevância do crédito extraordinário, muito 
pouco assinala sobre a pretensa imprevisibilidade dos 
gastos propostos. Verificamos, inclusive, que muitas 
das ações suplementadas pela medida provisória 
proposta já constam da lei orçamentária vigente e, 
em sua maioria, com baixo percentual de execução 
orçamentária. 

Em que pesem as ressalvas supramencionadas, 
posicionamo-nos por considerar atendidos os pressu-
postos constitucionais de admissibilidade referentes à 
relevância, urgência e imprevisibilidade prescritos nos 
arts. 62 e 167, § 3º, da Constituição Federal. 

Da adequação financeira e orçamentária

O presente crédito envolve programação com ele-
vado montante de recursos, em grande parcela classi-
ficada como despesa primária, com impacto negativo 
sobre o cálculo do superávit primário, e tem por fonte 
prevalente de recursos o superávit financeiro apurado 
no Balanço Patrimonial da União no exercício anterior. 
Nesses termos, a consecução da meta de resultado 
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primária, prevista no art. 2º da Lei nº 11.178, de 20 de 
setembro de 2005, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2006 – LDO 2006, fica condicionada 
à adoção de medidas compensatórias. Em se tratando 
de medida provisória, entende-se que a exigência pre-
conizada no art. 63, § 13, da LDO de 2006, que prevê 
a explicitação das medidas compensatórias para asse-
gurar o cumprimento da meta fiscal, não se aplica ao 
caso, mas tão-somente a projeto de lei. De tal modo, 
fica evidente a ausência de transparência da sistemáti-
ca atual, visto que o Poder Executivo está compelido a 
efetivar contenções de gastos – não explicitadas para 
o conjunto da sociedade – a fim de garantir a obtenção 
do superávit previsto na LDO/2006.

Quanto à adequação financeira e orçamentária, 
verificamos que a iniciativa não contraria os dispositi-
vos constitucionais e os preceitos legais pertinentes, 
em particular no que diz respeito à sua conformidade 
com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias para o exercício de 2006 (Lei nº 11.178, de 20 de 
setembro de 2005).

Do mérito

O crédito extraordinário visa à realização de obras 
relevantes que demandam uma ação imediata do Gover-
no Federal e cuja postergação ensejaria graves conse-
qüências. Dessa forma, com sua aprovação, estar-se-ia 
evitando a paralisação de serviços prestados à popula-
ção, em especial à de baixa renda; prejuízos patrimoniais 
e financeiros ao Erário; reflexos negativos nas economias 
locais; e aumento nos custos produtivos.

Portanto, quanto ao mérito da proposição em 
exame, este Relator nada tem a objetar.

Do cumprimento da Resolução nº 1 de 2002-CN

A Exposição de Motivos nº 205/2006, do Minis-
tro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
supre a exigência prevista no § 1º do art. 2º da Reso-
lução nº 1 de 2002-CN, acerca da obrigatoriedade de 
envio de documento expondo a motivação da edição 
da medida provisória.

Das emendas

A matéria objeto de crédito extraordinário é ex-
cepcional por natureza, e sua edição remete a um 
fato consumado de despesas de realização imedia-
ta ou que podem realizar-se até a ultimação da sua 
tramitação no Congresso Nacional. Por conseguinte, 
com o fito de evitar a descaracterização da iniciativa 
original da medida provisória e o risco de insuficiên-
cia de recursos remanescentes para a execução de 
eventual programação aprovada por meio de emenda 

parlamentar, somos pela rejeição das emendas de nº 
1 a 14, 19 a 53 e 56.

Opinamos pela inadmissibilidade das seguintes 
emendas: Emendas nº 15, 16, 17 e 18, por não indi-
carem a contrapartida da exclusão de cancelamento 
proposta, em desacordo com o item 49 da parte b do 
Parecer Preliminar da Lei Orçamentária Anual para 
2006; Emendas nºs 54 e 55, por contemplarem pro-
gramação em unidade orçamentária não prevista na 
medida provisória, em desacordo com o estabelecido 
pelo art. 29, inciso I, da Resolução nº 1, de 2001-CN; 
Emendas de nºs 57, 58, 59, 60, 61 e 62, por oferecerem 
como fonte de cancelamento categoria de programação 
não constante do crédito extraordinário, em desacordo 
com o preconizado no art. 29, inciso II, da Resolução 
nº 1, de 2001-CN.

Diante do exposto, somos favoráveis à aprova-
ção da Medida Provisória nº 324, de 2006, na forma 
editada pelo Poder Executivo. 

Era o que tínhamos a relatar, Sr. Presidente.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA

PARECER Nº 

Dispõe sobre a Medida Provisória nº 
324, de 2006, que “abre crédito extraordi-
nário, em favor dos Ministérios da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, da Fa-
zenda, da Justiça, da Previdência Social, 
do Trabalho e Emprego, dos Transportes, 
da Defesa, do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome e das Cidades, no valor 
global de R$1.504.324.574,00, para os fins 
que especifica”.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Jaime Martins

I – Relatório

Nos termos do art. 62 da Constituição Federal, o 
Presidente da República submeteu à deliberação do 
Congresso Nacional, por intermédio da Mensagem 
nº 114/2006–CN (nº 864/2006, na origem), a Medida 
Provisória (MP) nº 324, de 4 de outubro de 2006, que 
abre crédito extraordinário em favor dos Ministérios da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Fazenda, da 
Justiça, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego, 
dos Transportes, da Defesa, do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome e das Cidades, no valor global de 
R$1.504.324.574.00 (um bilhão, quinhentos e quatro 
milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e 
setenta e quatro reais), para os fins que especifica.
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De acordo com a Exposição de Motivos (EM) nº 

205/2006/MP, do Ministro de Estado do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, os recursos do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento possibilitarão 
o pagamento de subvenção econômica ao prêmio de 
seguro rural, mediante ressarcimento às sociedades 
seguradoras da diferença entre os preços de mer-
cado do prêmio e o subvencionado pago pelos pro-
dutores rurais, consoante o estabelecido pela Lei nº 

10.823, de 19 de dezembro de 2003, além de permitir 
a implementação de ações emergenciais de proteção 
contra o ingresso e disseminação no país da doença 
influenza aviária.

A Exposição de Motivos evidencia que, no que 
tange a esse Ministério, a relevância e urgência da pro-
posição justificam–se pela necessidade de ampliar o 
acesso ao instrumento de gerenciamento de risco da 
atividade agropecuária, mantendo a credibilidade do 
Governo junto ao setor securitário, com vistas a evitar 
a retirada da oferta de resseguro e, por conseguinte, a 
transferência dessa cobertura de risco para o Programa 
de Garantia da Atividade Agropecu6xia (PROAGRO). As 
contratações de seguro concentram–Se nos meses de 
setembro e outubro, tendo em vista o inicio do período 
de plantio da safra 2006/2007. Ademais, é ressaltada 
a necessidade da vigiMncia e fiscalização do trânsito 
de –animais e seus produtos para proteger a avicul-
tura nacional contra a introdução da doença influenza 
avitria ‘via portos, aeroportos, pontos de fronteira e ou-
tras formas, além de reduzir o risco de disseminação 
dessa doença internamente no País.

No âmbito do Ministério da Fazenda, a EM nº 

205/2006/MP declara que os recursos viabilizarão a 
manutenção do Sistema Integrado de Comércio Ex-
tenor – SISCOMEX e dos sistemas informatizados da 
Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria–Ge-
ral da Fazenda Nacional, permitindo a continuidade 
dos serviços informatizados e o desenvolvimento de 
atualizações dos sistemas. Nesse caso, a relevância e 
uTgência da proposição se justificariam pelo possibili-
dade de prejuízo na arrecadação de tributos federais, 
no controle aduaneiro e na recuperação de créditos da 
divida ativa, diante do risco de inviabilizar a operacio-
nalização dos sistemas informatizados essenciais para 
os processos de controle, arrecadação e cobrança de 
receitas do Governo Federal, bem como de acompa-
nhamento e controle das exportações e importações.

Segundo a citada Exposição de Motivos, a par-
cela do presente crédito extraordinário destinada ao 
Ministério da Justiça objetiva a instalação do Centro de 
Inteligência Policial Compartilhada de Crime Organiza-
do – CICOR, no Município de São Paulo, com vistas a 
facilitar o intercâmbio de informações entre os órgãos 

direta ou indiretamente envolvidos no combate ao crime 
organizado. A relevância e urgência da proposição, na 
parte relacionada ao Órgão, se justificariam por conta 
do recrudescimento dos atos de violência do Estado de 
São Paulo, perpetrados por organizações criminosas 
contra forças de segurança e alvos civis, bem como a 
ausência de uma coordenação de inteligência policial 
que promova o intercâmbio de informações entre os 
mencionados órgãos.

No que tange o Ministério da Previdência Social, 
o crédito objetiva o atendimento de gastos com o cus-
teio das agências da Previdência Social e o pagamento 
de serviços efetuados pela Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência Social – DATAPREV. res-
ponsável pelo funcionamento dos sistemas de proces-
samento de dados previdenciários. A alegada urgência 
e relevância teria relação com o risco de interrupção 
dos serviços prestados pelas agências da Previdên-
cia Social.

Quanto ao Ministério do Trabalho e Emprego, o 
crédito visa à quitação da divida findada com o agente 
responsável pelo apoio operacional e pelo pagamento 
dos benefícios Seguro–Desemprego e Abono Salarial. 
Segundo a Exposição de Motivos, a urgência e rele-
vância se justificam pela possibilidade de suspensão 
de tais benefícios.

Com respeito ao Ministério dos Transportes, as 
dotações previstas viabilizariam: o repasse de recur-
sos à Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ 
e àCompanhia Docas do Rio Grande do Norte – CO-
DERN, a titulo de participação acionária da União do 
capital das empresas; a construção do pátio de carga e 
descarga, no município de Asaguaina (TO), pertencente 
à Ferrovia Norte–Sul, a cargo da Valec; a recuperação, 
a manutenção terceirizada e a adequação de trechos 
rodoviários em diversos estados da Federação; a me-
lhoria da infra–estrutura dos portos de São Francisco 
do Sul (SC), de Itajaí (SC), do Rio Grande (RS) e de 
Maceió (AL); e a construção das Eclusas de Tucuruí, 
no Pará, sob responsabilidade do DNIT.

De conformidade com a EM nº 205/2006/MP, a 
relevância e a urgência, no tangente às dotaçôes desse 
Órgão, justificam–se pelos seguintes motivos: possi-
bilidade de paralisação das obras de Ferrovia Norte–
Sul, com séries conseqüências econômicas e sociais 
às localidades envolvidas, além de prejuízo ao Erário 
decorrente de indenização devida à concessionáría 
vencedora, em caso de atraso na entrega do trecho 
arrendado; necessidade de execução de intervenções 
nos portos nacionais de forma a possibilitar melhores 
indices de eficiência, uma vez que se encontram com 
sérios problemas de infra–estrutura; risco para a movi-
mentação portuária, para a competitividade da produ-
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ção brasileira e de aumento dos custos de transporte, 
principalmente no eixo de integração com os países 
do Mercado Comum do Sul – Mercosul; agravamento 
da situação de rodovias federais em diversos estados 
da Federação, que se encontram saturadas e/ou em 
péssimo estado de trafegabilidade, o que tem eleva-
do o número de acidentes e o custo do transporte de 
cargas e de passageiros, com danos a pessoas e á 
economia das localidades envolvidas; e comprome-
timento do prazo estabelecido para a conclusão das 
obras de construção das eclusas de Tucuruí, bem como 
da integridade dos equipamentos adquiridos para o 
empreendimento.

A parte do presente crédito destinada ao Ministé-
rio da Defesa (Administração Central) visa assegurar 
recursos para a realização de ações governamentais 
de proteção e combate à introdução da gripe aviâria no 
País, conforme estabelecido no Plano de Contingência 
Brasileiro para a pandemia de lnfluenza. Como justifi-
cativa de urgência e relevância das ações, a EM cita 
a possibilidade de ocorrência de focos da gripe aviá-
ria no território nacional com a chegada da primavera, 
quando se verificam grandes migrações de aves, com 
riscos significativos para a agricultura, a economia e, 
principalmente, a população.

No âmbito do Ministério do Desenvolvimento So-
cial e Combate a Fome, o crédito viabilizaria a atua-
lização dos dados do Cadastro Único e o controle do 
cumprimento das condicionalidades relativas à edu-
cação e saúde das famílias beneficiadas com o Pro-
grama Bolsa-Família, bem como a quitação de dívida 
existente com o agente responsável pelo apoio opera-
cional e pelo pagamento do beneficio. A urgência e a 
relevância são alegadas pelo risco de interrupção no 
atendimento às famílias em situação de pobreza e/ou 
de insegurança alimentar.

Consoante a Exposição de Motivos, no caso do 
Ministério das Cidades, o crédito se destina ao paga-
mento de dívida decorrente do não pagamento da remu-
neração devida à instituição financeira responsável pela 
operacionalização de programas de desenvolvimento 
urbano. Ainda é ressaltado na EM que a relevância e 
a urgência do crédito adicional se relacionam com o 
risco iminente de interrupção na prestação de serviços 
de caráter social a cargo do Órgão, e com o descum-
primento de recomendação do TCU, nos termos do 
Acórdão nº 1.206/2006-TCU-1º Câmara, de 2006.

Os recursos propostos para a aprovação do cré-
dito extraordinário em exame provêm de superávit 
financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União 
no exercício de 2005 e de anulação de dotações or-
çamentárias.

A Exposição de Motivos ressalta que, segundo 
os Ministérios de Minas e Energia e dos Transportes, 
as programações objeto de cancelamento não sofre-
rão prejuízo na sua execução. uma vez que os rema-
nejamentos teriam sido decididos com base em pro-
jeções de suas possibilidades de dispêndio até o final 
do presente exercício.

Por fim, a EM nº 205/2006/MP destaca que parte 
das programações constantes do crédito em favor do 
Ministério dos Transportes refere-se a iniciativas que 
possuem efeito multiplicador na economia, o que per-
mitiria taxas de retorno amplamente positivas para o 
País, e assim seriam consideradas como adequadas 
aos parâmetros exigidos para a inclusão no âmbito do 
Projeto-Piloto de Investimentos Públicos – PPI. Tais 
ações visariam racionalizar a alocação desses investi-
mentos, bem como evitar que ficassem ociosos recursos 
constantes de programações que não teriam condições 
técnicas de implementação neste exercício.

Foram apresentadas 62 (sessenta e duas) emen-
das à Medida Provisória em exame no prazo regi-
mental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O art 5º da Resolução nº 1, de 2002-CN, que 
dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, 
das medidas provisórias a que se refere o art. 62 da 
Constituição Federal, prevê que o parecer referente 
à análise de crédito extraordinário aberto por medida 
provisória deve ser único, com manifestação sobre a 
matéria no que tange aos aspectos constitucionais – in-
clusive sobre os pressupostos de relevância e vigência 
de adequação financeira e orçamentária de mérito; e 
sobre o cumprimento da exigência prevista no § 1º do 
art. 2º daquele diploma legal.

II.1. Dos Aspectos Constitucionais e Pressupostos 
de Relevância e Urgência

A Constituição Federal estabelece, no art. 167, § 
3º, que “a abertura de crédito extraordinário somente 
será admitida para atender a despesas imprevisíveis 
e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção 
interna ou calamidade pública. observado o disposto 
no art. 62”. Tal é a exceção para a abertura de crédi-
to extraordinário que eclode das disposições consti-
tucionais. Não sendo a despesa caracterizada como 
imprevisível e urgente, nem correspondendo a situação 
àquelas hipóteses em que a lei orçamentária admite 
a abertura de crédito suplementar por decreto, deve o 
Poder Executivo buscar a alteração orçamentária por 
meio de projeto de lei.
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A esse respeito, ressaltamos que o Poder Execu-
tivo, não obstante fornecer, na Exposição de Motivos 
que acompanhou a Medida Provisória, elementos es-
clarecedores para a formação de um juízo acerca da 
urgência e relevância do crédito extraordinário, muito 
pouco assinala sobre a pretensa imprevisibilidade dos 
gastos propostos. Verificamos, inclusive, que muitas das 
ações suplementadas pela MP proposta já constam 
da Lei Orçamentária vigente e, em sua maioria, com 
baixo percentual de execução orçamentária

Em que pesem as ressalvas supramencionadas, 
posicionamo-nos por considerar atendidos os pressu-
postos constitucionais de admissibilidade referentes a 
relevância, urgência e imprevisibilidade, prescritos nos 
arts. 62 e 167, § 3º, da Constituição Federal.

11.2. Da Adequação Financeira e Orçamentária

O presente crédito envolve programação com ele-
vado montante de recursos, em grande parcela classi-
ficada como despesa primária, com impacto negativo 
sobre o cálculo do superávit primário, e tem por fonte 
prevalente de recursos o superávit financeiro apurado 
no Balanço Patrimonial da União do exercido anterior. 
Nesses termos, a consecução da meta de resultado 
primário prevista no art. 2º da Lei nº 11.178, de 20 de 
setembro de 2005 (Lei de Diretrizes Orçamentarias pra 
o exercício de 2006 – LDO/2006), fica condicionada à 
adoção de medidas compensatórias. Em se tratando de 
medida provisória, entende-se que a exigência preco-
nizada no art. 63. § 13, da LDO/2006, que prevê a ex-
plicitação das medidas compensatórias para assegurar 
o cumprimento da meta fiscal, não se aplica ao caso, 
mas tão-somente a projetos de lei. De todo modo, fica 
evidente a ausência de transparência da sistemática 
atual, visto que o Poder Executivo estará compelido a 
efetivar contenções de gastos – não explicitadas para 
o conjunto da sociedade – a fim de garantir a obtenção 
do superávit previsto na LDO/2006.

Quanto à adequação financeira e orçamentária, 
verificamos que a iniciativa não contraria os dispositi-
vos constitucionais e os preceitos legais pertinentes, 
em particular no que diz respeito à sua conformidade 
com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2006– LDO/2006 (Lei nº 11.178, 
de 20-9-2005).

II.3. Do Mérito

O crédito extraordinário visa à realização de obras 
relevantes que demandam uma ação imediata do Go-
verno Federal e cuja postergação ensejaria graves 
conseqüências. Dessa forma, com sua aprovação, 
estar-se-ia evitando a paralisação de serviços pres-
tados à população, em especial à de baixa renda; 

prejuízos patrimoniais e financeiros ao Erário; refle-
xos negativos nas economias locais; e aumento nos 
custos produtivos.

Portanto, quanto ao mérito da proposição em 
exame, este Relator nada tem a objetar.

II.4. Do Cumprimento da Resolução nº 1, 
 de 2002-CN (§ 1º do art. 2º)

A Exposição de Motivos nº 205/2006/MP, do Minis-
tro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
supre a exigência prevista no § 1º do art. 2º da Reso-
lução nº 1. de 2002-CN, acerca da obrigatoriedade do 
envio de documento expondo a motivação da edição 
da Medida Provisória

II.5. Das Emendas

A matéria objeto de crédito extraordinário é ex-
cepcional por natureza, e sua edição remete a um 
fato consumado, de despesas de realização imedia-
ta ou que podem realizar-se até a ultimação de sua 
tramitação no Congresso Nacional. Por conseguinte, 
com o fito de evitar a descaracterização da iniciativa 
original da Medida Provisória e o risco da insuficiên-
cia de recursos remanescentes para a execução de 
eventual programação aprovada por meio de emenda 
parlamentar, somos pela rejeição das Emendas nºs 1 
a 14, 19 a 53, e 56.

Comunicamos ao Presidente desta Comissão 
Mista a inadmissibilidade das seguintes Emendas:

– Emendas nº 15,16, 17 e 18. por não 
indicarem a contrapartida da exclusão de can-
celamento proposta, em desacordo com o item 
49 da Parte E do Parecer Preliminar da Lei 
Orçamentária Anual para 2006;

– Emendas nº 54 e 55, por contemplarem 
programação em unidade orçamentária não 
prevista na Medida Provisória, em desacordo 
com o estabelecido pelo art. 29,1, da Resolu-
ção nº 1, de 2001-CN;

– As Emendas nºs 57, 58, 59, 60, 61 e 62, 
por oferecerem como fonte de cancelamento 
categoria de programação não constante do 
crédito extraordinário, em desacordo com o 
preconizado no art. 29,II, da Resolução nº 1, 
de 2001-CN.

Diante do exposto, somos favoráveis à aprova-
ção da Medida Provisória nº 324, de 2006, na forma 
editada pelo Poder Executivo.

Saladas Sessões, – Deputado Jaime Martins, 
Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em dis-
cussão.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Barros. 
(Pausa.) S.Exa. desiste.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Carlos 
Hauly. (Pausa.) S.Exa. desiste.

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, 
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 

o parecer do Relator na parte em que manifesta opi-
nião favorável quanto ao atendimento da constitucio-
nalidade, relevância, urgência e adequação financeira 
e orçamentária, nos termos do art. 8º da Resolução nº 
01, de 2002 – CN.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 

o parecer do relator na parte em que manifesta opinião 

pelo não-atendimento dos pressupostos de constitucio-
nalidade, urgência, relevância e adequação financeira 
e orçamentária, nos termos do art. 8º da Resolução nº 
01, de 2002 – CN.

(Inadmissibilidade das Emendas de nºs 15 a 18, 
54, 55 e 57 a 62)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Comuni-

camos às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados que 
teremos votação de proposta de emenda à Constitui-
ção e projeto de lei complementar, matérias que re-
querem quorum qualificado, o que exige a presença 
em plenário dos membros desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 

as emendas apresentadas na Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, nºs 1 a 14, 
19 a 53 e 56, com parecer do Relator pela rejeição.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Aqueles que 
forem favoráveis às referidas emendas permaneçam 
como se acham. (Pausa.)

REJEITADAS.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - As demais 

emendas foram inadmitidas pelo parecer do Relator e, 

portanto, não vão a voto quanto ao mérito, nos termos 
do § 6º do artigo 189 do RICD. (Trata-se das Emendas 
de nºs 15 a 18, 54, 55 e 57 a 62)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Em votação 
a Medida Provisória nº 324, de 2006, relatada pelo Sr. 
Deputado Jaime Martins.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Aqueles 
que forem pela aprovação da matéria permaneçam 
como se acham. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há sobre 

a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL

REDAÇÃO FINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 324-A, DE 2006

Abre crédito extraordinário, em favor dos 
Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, da Fazenda, da Justiça, da Previdência 
Social, do Trabalho e Emprego, dos Transpor-
tes, da Defesa, do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome e das Cidades, no valor global 
de R$1.504.324.574,00 (um bilhão, quinhentos 
e quatro milhões, trezentos e vinte e quatro mil, 
quinhentos e setenta e quatro reais), para os 
fins que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor 

dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-

to, da Fazenda, da Justiça, da Previdência Social, do 
Trabalho e Emprego, dos Transportes, da Defesa, do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e das Cida-
des, no valor global de R$1.504.324.574,00 (um bilhão 
quinhentos e quatro milhões, trezentos e vinte e quatro 
mil, quinhentos e setenta e quatro reais), para atender 
à programação constante dos Anexos I e II desta lei.

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

I – superávit financeiro apurado no Balan-
ço Patrimonial da União do exercício de 2005, 
no valor de R$1.312.713.074,00 (um bilhão, 
trezentos e doze milhões, setecentos e treze 
mil, setenta e quatro reais); e

II – anulação parcial de dotações orça-
mentárias, no valor de R$191.611.500,00 (cen-
to e noventa e um milhões, seiscentos e onze 
mil e quinhentos reais), conforme indicado nos 
Anexos III e IV desta lei.

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

Sala das Sessões,  22 de novembro de 2006. 
– Jaime Martins,  Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o 

processado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-

dência cumprimenta as Sras. e os Srs. Deputados pela 
votação das seguintes medidas provisórias, convertidas 
em projetos de lei: nº 317, relatada pelo Sr. Deputado 
Givaldo Carimbão; nº 318, pelo Sr. Deputado Orlando 
Fantazzini; nº 319, pelo Sr. Deputado Zenaldo Couti-
nho; nº 320, pelo Sr. Deputado Edinho Montemor; nº 
321, pelo Sr. Deputado Luiz Sérgio; nº 322, pelo Sr. 
Deputado Francisco Rodrigues; nº 323, pelo Sr. Depu-
tado Walter Feldman, e nº 324, pelo Sr. Deputado Jai-
me Martins. Votamos, portanto, 8 medidas provisórias 
hoje e 2 ontem.

Passemos agora à agenda dos Srs. Líderes, das 
Sras. e dos Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sobre a 
mesa requerimento de urgência de autoria dos Srs. 
Líderes para apreciação do Projeto de Lei nº 7.561, 
de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo 
que trata da atividade de médico-residente.

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 4.404/06

Sr. Presidente, requeremos, nos termos do art. 
155 do Regimento Interno, urgência (urgentíssima) 
para apreciação do Projeto de Lei nº 7.561/06, de au-
toria do Poder Executivo, que “altera a Lei nº 6.932, de 
7 de julho de 1981, que dispõe sobre as atividades do 
médico residente”.

Sala das Sessões, de novembro de 2006. – Arlin-
do Chinaglia, Líder do Governo; Henrique Fontana, 
Líder do PT; Miro Teixeira, Líder do PDT; Alexandre 
Cardoso, Líder do PSB; Wilson Santiago, Líder do 
PMDB; José Múcio Monteiro, Líder do PTB; e Col-
bert Martins, Vice-Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 
o requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que a ele forem favoráveis permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

APROVADO, POR UNANIMIDADE.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sobre a 

mesa requerimento de autoria dos Srs. Líderes em que 
solicitam urgência para o projeto de lei complementar 
que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito 
Federal sobre operações relativas à circulação de mer-
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cadorias e sobre prestações de serviços de transpor-
te interestadual e intermunicipal e de comunicação e 
prorroga os prazos previstos em relação à apropriação 
de créditos do ICMS. Diz respeito à Lei Kandir.

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 4.413/06

Sr. Presidente, nos termos do art. 155 do Re-
gimento Interno, requeremos regime de urgência na 
apreciação do PLP 380/2006, do Senado Federal, que 
Altera o art. 33 da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, que dispõe sobre o imposto dos 
Estados e do Distrito Federal sobre operações relati-
vas à circulação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual e intermunici-
pal e de comunicação, e dá outras providências, para 
prorrogar os prazos previstos em relação à apropriação 
dos créditos do ICMS. 

Sala das Sessões,  .– Henrique Fontana, Líder 
do PT; Miro Teixeira, Líder do PDT; Jutahy Junior, 
Líder do PSDB; Wilson Santiago, Líder do PMDB; 
Edir Oliveira, Vice-Líder do PTB; José Carlos Ale-
luia, Líder da Minoria; Colbert Martins, Vice-Líder 
do PPS; Arlindo Chinaglia, Líder do Governo; Mário 
Negromonte, Líder do PP. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 
o requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO. 
O requerimento e a urgência estão aprovados.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sobre a 

mesa requerimento de urgência assinado pelos Srs. 
Líderes e pelo Sr. Deputado Jair Bolsonaro em que 
solicitam urgência para a matéria que altera o valor 
do auxílio-invalidez devido aos militares das Forças 
Armadas na inatividade remunerada.

REQUERIMENTO Nº 4367/06

Sr. Presidente, nos termos do art. 155 do Regi-
mento Interno, requeremos urgência para apreciação 
do Projeto de Lei nº 7.486/06, que altera o valor do 
auxílio-invalidez devido aos militares das Forças Ar-
madas na inatividade remunerada.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2006. – Jair 
Bolsonaro, PP; Arlindo Chinaglia, Líder do Governo; 
Rodrigo Maia, Líder do PFL; Alberto Fraga, Vice-Lí-
der do PFL; Fernando Coruja, Líder do PPS; Mário 
Negromonte, Líder do PP; Jutahy Junior, Líder do 
PSDB; Rose de Freitas, PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – 

PROJETO DE LEI Nº 7.561, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 7.561, de 2006, que altera a Lei 
nº 6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe 
sobre as atividades do médico residente. 
Pendente de pareceres das Comissões: de 
Seguridade Social e Família; de Educação 
e Cultura; de Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem 
formulei uma questão de ordem a V.Exa. sobre a co-
locação em pauta de matéria para votação. Conforme 
o § 2º do art. 16 do Código de Ética e Decoro Parla-
mentar, que é incorporado ao Regimento da Casa, o 
prazo é de 90 dias para o Plenário se manifestar, no 
que diz respeito à resolução do Conselho de Ética re-
lativa ao Deputado José Janene. O prazo já se esgotou 
há muito. A propósito, meu requerimento, oferecido à 
Mesa na semana passada, indicava o dia de amanhã 
para a votação desta matéria. Todos os prazos já fo-
ram esgotados.

Portanto, reitero a indagação a V.Exa. sobre a 
definição da data para a votação desta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência determinou a inclusão na pauta das seguintes 
matérias: escolha do representante da Câmara dos 
Deputados no Tribunal de Contas da União, no próximo 
dia 29; votação do processo relacionado com a questão 
de ordem apresentada pelo nobre Sr. Deputado Chico 
Alencar, no dia 6 de dezembro.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 
palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela Comis-
são de Seguridade Social e Família, ao Sr. Deputado 
Arlindo Chinaglia.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, este projeto de lei, de iniciativa 
do Poder Executivo, trata do reajuste da bolsa concedi-
da ao médicos-residentes em todo o País. Os médicos 
aqui presentes, que têm contato com essa importante 
forma de especialização dos profissionais, sabem que 
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os médicos-residentes trabalham, no mínimo, 100 ho-
ras por semana, além dos plantões noturnos e diurnos 
nos finais de semana.

Há muito os médicos-residentes vêm lutando por 
esse reajuste. Notadamente a partir de 2005, por meio 
das suas entidades nacional e estaduais, entraram em 
contato, mediante requerimento, com o Ministério da 
Educação, que, a partir daí, fez tratativas. O fato é que, 
mais recentemente, os médicos-residentes iniciaram 
greve, apresentando justas reivindicações. Mas havia 
problemas a resolver, principalmente porque quem 
paga parte das bolsas dos médicos-residentes são as 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.

Então, por intermédio do Ministério da Saúde, 
tomaram a iniciativa de consultar o Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde – CONASS, de âmbito esta-
dual, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais 
de Saúde – CONASEM. Disso resultou uma proposta 
de reajuste de 30% das bolsas, que passam de 1.400 
reais para 1.916 reais e alguns centavos.

Essa proposta do Executivo foi ampla e profunda-
mente negociada com o Ministério da Saúde, com as 
Secretarias Estaduais de Saúde, com as Secretarias 
Municipais de Saúde e com o Ministério da Educa-
ção. Custará ao Ministério da Saúde a quantia de 49 
milhões e 483 mil reais, já contemplada na proposta 
orçamentária de 2007, ou seja, não há risco de in-
constitucionalidade na aprovação deste projeto. Para 
a Pasta da Educação, custará cerca de 27 milhões e 
314 mil reais.

Portanto, esse foi um ponto de encontro entre 
o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, os 
médicos-residentes, as suas entidades e as Secreta-
rias Municipais e Estaduais de Saúde.

Por isso, nós, na condição de Liderança de Go-
verno, tomamos a iniciativa, junto com outros Líderes, 
de admitirmos a urgência para se estabelecer o que 
já ocorreu em plenário. Hoje, propusemos um acordo 
com todos os Líderes de votarmos o mérito, o que fa-
remos a seguir.

Consideramos o projeto meritório, por atender 
relevante segmento de jovens promissores e dedica-
dos do Brasil.

A redação enviada pelo Executivo diz que “esta 
lei não produzirá efeitos financeiros antes de 1º de ja-
neiro de 2007”. Esse é o acordo. Com essa redação, 
evidencia-se que isso não vai acontecer antes, mas 
não fica explicitado que acontecerá a partir de 1º de 
janeiro de 2007. Assim, promovo alteração, na forma 
de emenda:

Dar-se-á ao art. 2º do Projeto de Lei nº 7.561, de 
2006, a seguinte redação:

Art. 2º Esta lei produzirá efeitos financeiros a 
partir de 1º de janeiro de 2007.

Assim, resolvemos a questão: o aumento não vale 
antes, mas também não passa do dia 1º de janeiro.

Dessa forma, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, somos favoráveis ao projeto, com a emenda 
agora anunciada.

EMENDA A QUE SE REFERE O RELATOR

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 7.561, DE 
2006, que “altera a Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, 
que dispõe sobre as atividades do médico residente.

EMENDA

Dê-se ao Art. 2º do Projeto de Lei nº 7.561/2006, 
a seguinte redação:

Art. 2º Esta lei produzirá efeitos financeiros a 
partir de 1º de janeiro de 2007.

Justificação

A redação estabelecida no Projeto de Lei em tela 
pode gerar lacuna de remuneração com efeitos reais, 
no caso de a Proposição ser aprovada antes ou após 
1º de janeiro de 2007. Tal hipótese não se coaduna 
com o interesse do Poder Executivo, qual seja, o de 
garantir aumento aos médicos residentes a partir do 
início de janeiro de 2007.

Na forma do texto proposto, a Emenda visa deixar 
claro que os efeitos financeiros devem ser gerados já 
a partir do primeiro dia de 2007.

Sala das Sessões de novembro de 2006. – Ar-
lindo Chinaglia – Relator. 

O Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Quero-
me congratular com a Casa por este belíssimo acordo 
em torno de tão importante projeto, coordenado pelo 
Líder do Governo, Deputado Arlindo Chinaglia, com o 
apoio de todas as Lideranças. 

A aprovação desta matéria é fundamental para 
que os médicos-residentes – a lei data de 1981 – pos-
sam ter um salário mais justo e exerçam a residência, 
durante os 3 anos, da melhor maneira possível. Após 
esse aprendizado, por certo surgirão grandes profissio-
nais liberais, que vão exercer sua profissão, melhorando, 
sem sombra de dúvida, a saúde do povo brasileiro.

Minhas congratulações e meu apoio, porque se 
trata de projeto meritório. O Governo fez um esforço 
muito grande. Mesmo valendo a partir de 1º de janeiro, 
foi uma solução excelente para seja resolvido, de uma 
vez por todas, esse problema.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência prorroga a sessão por até 1 hora, a fim 
de votarmos esta matéria.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, imagi-
nei que algum Parlamentar fosse fazer alguma obser-
vação. Em todo caso, quero registrar, por dever e por 
compromisso assumido, que fui a 2 reuniões com os 
médicos-residentes em São Paulo, já que aos finais 
de semana estou naquele Estado, pois é o meu Esta-
do. Ali empenhamos a nossa palavra. Os residentes, 
em atitude absolutamente leal, sincera, responsável, 
até porque eles aprendem isso no trabalho, suspen-
deram a greve.

Registro também o papel da Associação dos 
Médicos Residentes do Estado de São Paulo, bem 
como o de todas as outras entidades, notadamente o 
da Presidenta da Associação, Dra. Helena Petta. Tenho 
o dever de registar a nossa satisfação de fazer esse 
trabalho, pelo fato de serem pessoas que, repito, têm 
demonstrado, ao longo desse processo, maturidade 
ímpar, própria dos bons profissionais.

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

Concedo a palavra, para oferecer parecer ao proje-
to, pela Comissão de Educação e Cultura, ao ilustre 
Deputado Dr. Francisco Gonçalves.

O SR. DR. FRANCISCO GONÇALVES (PPS – 
MG. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, nesta Casa, 
contamos com a presença da Diretoria da Associação 
Nacional dos Médicos Residentes. Gostaria de nomi-
nar os médicos: Dr. Daniel de Lima Silva Pereira, Dr. 
Paulo Amaral, Dr. Aníbal Abelin, Dr. Bruno Morrisson, 
colegas que vêm lutando há um longo período para 
que ocorresse o reajuste dos médicos-residentes.

Posso dizer a todos os senhores, como médico-
residente que fui, que o trabalho desse profissional é 
árduo e de grande aprendizado. Nos hospitais em que 
trabalhamos, posso assegurar a todos que o trabalho 
é diuturno e que o médico-residente, com sua força de 
trabalho, é que sustenta, sem dúvida alguma, toda a 
movimentação médica dentro de um hospital.

Quando nós, brasileiros, passamos por uma cri-
se sem precedentes na saúde, quero dizer que esse 
aumento de 30% representa um salário de 1.916 reais 
concernente não apenas a 40 horas de serviços sema-
nais, mas a 100 horas de serviços semanais. Repito: 
100 horas de serviços semanais.

Houve um acordo entre os Ministérios da Saúde 
e da Educação, os Conselhos Municipais e Estaduais 
de Saúde e os Secretários Municipais e Estaduais de 
Saúde para que fosse concedido esse aumento aos 
médicos-residentes. Portanto, trata-se de algo meri-
tório, necessário.

Quero ainda dizer que, além desse aumento de 
30% para os residentes, deve ocorrer, sem dúvida 
alguma, uma reavaliação da tabela médica do SUS. 
Definitivamente, não podemos concordar com que 
ocorra um aumento em relação aos hospitais públicos 
e não em relação aos hospitais privados ou filantrópi-
cos que atendem pelo SUS. Isso faz com que esses 
hospitais fiquem alinhados para fechar suas portas, em 
detrimento da saúde do povo brasileiro. Não podemos 
concordar com isso de maneira alguma. Então, faz-se 
necessário que se reavalie e reajuste a tabela hospi-
talar e a tabela de honorários médicos.

Começamos com o trabalho de reavaliação da 
tabela dos residentes, que é necessário, porque, como 
eu disse, são os residentes que carregam, com o seu 
trabalho, toda a saúde nos hospitais universitários.

No caso desse projeto de lei, encaminhado pelo 
Executivo, apresento meus parabéns. Parabenizo os 
médicos-residentes que aqui estão.

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

cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela 
Comissão de Finanças e Tributação, ao ilustre Depu-
tado Manato.

O SR. MANATO (PDT – ES. Para emitir parecer. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como mé-
dico e como médico-residente que já fui, parabenizo 
o Governo, nas pessoas principalmente dos Ministros 
Fernando Haddad, Jarbas Barbosa e Paulo Bernardo, 
bem como V.Exa., o Presidente desta Casa e o Líder 
do Governo, Deputado Arlindo Chinaglia.

Minha preocupação, como médico, na reunião 
com os residentes do meu Estado, era a respeito de 
quando essa lei poderia entrar em vigor. O nosso Líder 
acatou o que a sociedade ou os médicos-residentes 
queriam, e já a partir do dia 1º haverá o aumento de 
30% para os médicos-residentes.

Quanto ao impacto financeiro, já foi dito muito bem 
aqui que, no Ministério da Saúde, será de 49 milhões 
de reais e, no Ministério da Educação, de 27 milhões de 
reais, recursos que estão previstos no Orçamento para 
o próximo ano. O impacto vai ser mínimo, levando-se 
em conta o que faz o médico-residente.

V.Exa. também já foi médico-residente, Sr. Pre-
sidente, e sabe que a única fonte de renda desse pro-
fissional é essa bolsa. Trabalham, no mínimo, 60 horas 
semanais, e não têm outro vínculo empregatício. Creio 
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que esse reajuste contempla o que os médicos-resi-
dentes estão pleiteando.

Agradecemos o voto de confiança que eles de-
ram, não entraram em greve. A saúde já está um caos, 
e a paralisação desses médicos poderia prejudicá-la 
ainda mais.

Sr. Presidente, mais uma vez, em nome da classe 
médica e dos médicos-residentes do País, principalmen-
te os do Espírito Santo – da Santa Casa e do Hospital 
das Clínicas –, agradeço a todos os que participaram, 
a todos os Líderes e aos demais Deputados que apro-
varam a matéria em regime de urgência.

O parecer é favorável.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência pede aos Srs. Parlamentares presentes 
que não deixem o plenário e àqueles que estão nas 
diferentes dependências da Casa que venham a este 
recinto, porque logo após esta sessão iniciaremos outra 
extraordinária para votação da proposta de criação do 
FUNDEB, do projeto de lei complementar sobre a ins-
tituição da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas 
e da prorrogação da Lei Kandir. Serão, no mínimo, 4 
votações nominais, se não houver outros destaques 
que precisem ser votados dessa forma.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
ao ilustre Deputado Jaime Martins.

O SR. JAIME MARTINS (PL – MG. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, re-
conhecendo a importância e o mérito desta matéria 
e congratulando-me com os Relatores que me ante-
cederam, o meu parecer é pela constitucionalidade e 
boa técnica legislativa.

Quero também me congratular com o Líder Arlindo 
Chinaglia, que, através de emenda, deu mais clareza 
ao texto, o que aperfeiçoou a técnica legislativa.

Portanto, o meu parecer é pela constituciona-
lidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 
7.561, de 2006, com a emenda do nobre Deputado 
Arlindo Chinaglia.

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

oradores inscritos para discutir a matéria.
A Presidência pede aos senhores oradores que 

cooperem seguindo rigorosamente os 3 minutos, con-
forme o estabelecido para projeto em regime de urgên-
cia urgentíssima.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Ivan Valente, que 
falará contra a matéria.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
votação deste projeto de lei dá encaminhamento ime-
diato para questão relativa à grande crise do sistema 
de saúde. Setenta por cento do atendimento direto é 
realizado hoje por médicos-residentes no Brasil. Por 
isso, a nossa bancada não votará contra a matéria.

É preciso, contudo, denunciar desta tribuna o 
que foi feito do sistema de residência no nosso País. 
Além de o sistema ser altamente competitivo – milha-
res de estudantes de Medicina prestam um grande 
concurso para ser residentes –, são anos e anos de 
mão-de-obra barata. Não se trata de especialização, 
pós-graduação, mas de atendimento direto à popula-
ção. É o sucateamento do sistema de saúde que es-
tamos discutindo aqui.

É vergonhoso que um médico-residente receba 
uma bolsa de 1.400 reais para trabalhar oficialmente 
60 horas semanais; na prática, trabalha 80, 90, 100 
horas! Diante de tal situação, podemos entender o tipo 
de atendimento, a precariedade que isso causa. É o su-
cateamento da saúde. A grande maioria dos docentes 
e dos preceptores acaba não estando à frente do aten-
dimento à população. Quem perde com isso? A saúde 
pública, o povo pobre, que é atendido, e todos os que 
necessitam utilizar o sistema de saúde no País. 

É um escândalo que, depois de 22 dias de greve, 
em que ficou explícito tudo isso, não se atenda à rei-
vindicação dos residentes, no sentido da correção do 
desgaste inflacionário de 5 anos, de 53% – o reajuste 
foi de apenas 30%. Infelizmente, foi isto que se con-
seguiu: um acordo, só para entrar em vigor, para que 
o colapso não seja total. E se forma uma Comissão 
para estudar como o Ministério da Saúde vai fazer para 
atender demandas legítimas, não só dos residentes, 
mas da saúde pública e da população brasileira.

É mais uma lasca da política de ajuste fiscal, da 
política de pagamento religioso da dívida pública e dos 
180 bilhões de juros que são pagos ao sistema finan-
ceiro nacional e internacional. Depois não há recursos 
mínimos para atender à linha de frente do atendimento 
público de saúde no País...

É a denúncia do Partido Socialismo e Liberdade, 
que acha que é mais do que legítima a reivindicação 
dos residentes, mas é muito pouco para a saúde pú-
blica. É escancarar um problema do qual a sociedade 
e o Congresso Nacional têm que se dar conta, parti-
cularmente aqueles que manejam os recursos nacio-
nais, o Orçamento e sobretudo tratam do problema 
da dívida pública brasileira, que exaure a arrecadação 
de impostos e não garante à população seus direitos 
elementares, assegurados pela Constituição Federal 
deste País.
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Parabenizo todos os médicos-residentes pela 
luta. Mas ainda é pouco. Temos que avançar muito 
nessa questão.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra à nobre Deputada Luciana Genro, que 
falará a favor da matéria.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Sem re-
visão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, é preciso registrar neste plenário que essa luta 
dos médicos-residentes é de vários anos. Em 2001, 
uma paralisação nacional conseguiu pequenos avanços 
e, desde setembro de 2005, a direção da Associação 
Nacional dos Médicos Residentes vem tentando dia-
logar com o Governo, expondo suas reivindicações e 
a defasagem de sua bolsa.

Os médicos-residentes, responsáveis por 70% 
do atendimento à população, recebem 5 reais pela 
hora trabalhada. Essa é a realidade da residência mé-
dica no Brasil. São explorados, e muitos, em vez de 
se dedicarem aos livros durante sua especialização, 
são obrigados a fazer bicos para sobreviver, porque a 
bolsa que recebem é insuficiente para dar prossegui-
mento à sua formação. A propósito, diga-se que têm 
de comprar livros extremamente caros e necessários 
à formação de um médico.

Os médicos-residentes, depois de 1 ano de nego-
ciações com o Governo, realizaram uma greve nacional 
para que fossem ouvidos. No dia 8 deste mês, fizeram 
um acordo com o Governo, através do Ministério da 
Educação, que previa o envio a esta Casa de um pro-
jeto de lei, em regime de urgência, com reajuste de 
30% nas bolsas. A parte do Governo era essa; a dos 
médicos-residentes, terminar a greve. Mas o Governo 
não cumpriu sua parte, pois mandou o projeto não em 
regime de urgência. Devido a isso, a greve continuou 
com muita luta. Então, graças à continuidade da gre-
ve, o Governo, no dia 14 deste mês, concordou com 
o regime de urgência, levado adiante por intermédio 
do Líder Arlindo Chinaglia.

A mobilização e a luta encabeçada pela Associa-
ção Nacional dos Médicos Residentes e por aqueles 
que deram continuidade à greve após o dia 8, quando 
o Governo ainda não havia enviado a matéria com a 
urgência a esta Casa, arrancaram esta conquista, que 
ainda está muito aquém das necessidades, mas é fruto 
de uma enorme luta e de uma mobilização nacional 
para mostrar ao Brasil a importância dos médicos-re-
sidentes e as dificuldades que enfrentam para cumprir 
suas obrigações.

Agradeço ao Presidente Aldo Rebelo por colocar 
de maneira diligente em votação esta matéria, a todas 
as bancadas, em particular ao PCdoB, que foi também 

uma grande liderança, por intermédio das Deputadas 
Jandira Feghali e Vanessa Grazziotin, para conseguir-
mos hoje esta vitória.

Parabenizo todos os médicos-residentes do Bra-
sil que lutaram por esse objetivo, em particular os diri-
gentes da Associação Nacional, meus conterrâneos, 
Drs. Paulo e Aníbal, que estão prestigiando e acom-
panhando esta votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à nobre Deputada Jandira Feghali, que 
falará a favor da matéria.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB – RJ. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero fazer um 
registro não apenas em meu nome, mas também no 
da bancada do PCdoB. Fui presidente das associações 
nacional e estadual de médicos-residentes, vivi mo-
mentos muito importantes e compreendi a relevância 
da residência médica. Até hoje tenho a convicção de 
que essa é a forma de especialização. Não há outra 
forma melhor, mais adequada, mais digna de especia-
lização do que a residência médica.

Apesar da defasagem salarial dos profissionais 
de saúde – e os residentes não fogem à regra —, te-
mos de lutar árdua e amplamente para reconquistar 
a remuneração digna desses profissionais e dos mé-
dicos-residentes.

É importante que se realce a vitória conquista-
da. Trata-se de um movimento grevista, de importan-
te luta de uma categoria que há alguns anos estava 
completamente apagada no processo de luta política 
em relação ao SUS; neste momento, recupera sua 
principalidade.

Independentemente da autonomia do movimen-
to, elogio as entidades e a luta que assumiram das 
mais variadas formas. Votaremos a favor da matéria, 
elogiando não apenas a luta política que os residentes 
fizeram, mas a sensibilidade do Governo e da Câmara 
dos Deputados.

Sr. Presidente, hoje, na Comissão de Segurida-
de Social e Família, o Deputado Rafael Guerra havia 
proposto uma audiência pública, em função da gre-
ve, mas lá combinamos que, em sendo votado aqui o 
projeto de lei, essa audiência seria mantida para se 
debater a residência médica e construir uma política 
permanente de reajuste da bolsa, para que não mais 
se façam greves. Devemos também discutir, numa 
Subcomissão da Comissão de Seguridade Social e 
Família, as demandas quanto a qualificação e o tipo 
de residência médica. 

Esta é uma vitória importante que devemos con-
quistar por unanimidade, em homenagem aos médi-
cos-residentes. Devemos continuar trabalhando pela 
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qualificação da residência médica e por uma política 
permanente de reajuste da bolsa. 

Nesta conquista, o Deputado Arlindo Chinaglia 
teve um papel importante. Precisamos votar, comemo-
rar esta vitória e continuar labutando pela residência 
médica no Brasil. Falo em meu nome e em nome do 
Partido Comunista do Brasil. 

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

discussão. (Pausa.)
NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, 

DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.
PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cederei a palavra, por 1 minuto, apenas aos que se 
inscreveram para orientar a bancada.

Com a palavra o Deputado Henrique Fontana.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os mé-
dicos-residentes e as pessoas que acompanham esta 
votação compreenderão que a nossa fala será muito 
curta porque queremos agilizar a pauta de votações.

Muitos Deputados acompanharam este tema 
em diferentes reuniões e momentos. Cito o Deputado 
Walter Pinheiro, com quem conversei muitas vezes 
sobre o tema.

Recebi a direção do movimento dos médicos-
residentes por diversas vezes, tanto em Porto Alegre 
como aqui. Destaco o papel importantíssimo da resi-
dência médica na formação de nossos futuros médi-
cos e no sistema de saúde brasileiro. Esta conquista 
é fruto do diálogo, da negociação, de um movimento 
reivindicatório, de uma greve cidadã, legítima. Conquis-
tou-se algo absolutamente necessário e do interesse 
da sociedade.

Nesta Casa, fizemos um acordo que nos per-
mite votar esta matéria ainda hoje, o que certamente 
permitirá que a normalidade dos trabalhos de todos 
os médicos-residentes no País ocorra o mais rápido 
possível. Isso é importante para a formação dos novos 
médicos, que é a finalidade principal da residência, e 
para os milhões de brasileiros atendidos no serviço 
público do País com a participação efetiva dos médi-
cos-residentes.

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

Presidência vai conceder a palavra ao nobre Deputado 
Claudio Cajado, para orientar a bancada do PFL, an-
tes, porém, pede a cooperação dos nobres Deputados 
para que façam intervenções rápidas, a fim de que ini-
ciemos a próxima sessão extraordinária.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colabo-

rando com a Mesa, com a brevidade que V.Exa. pede, 
o PFL entende que esta é uma importante matéria a 
ser votada. 

Estive com o comando de greve no Estado da 
Bahia, no Hospital das Clínicas, em Salvador, onde 
foi oferecido um café da manhã para a bancada dos 
Deputados baianos. 

O valor da bolsa, conforme acordo com o movi-
mento paredista dos médicos-residentes, sensibilizou 
o Governo Federal, que atendeu em parte o pedido de 
reajuste, mas resolve a questão no que diz respeito 
a todas as reivindicações. Temos ainda de discutir a 
carga horária e condições estruturais para que os mé-
dicos-residentes desenvolvam bem suas funções e, no 
futuro, qualifiquem a excelência da medicina praticada 
em nosso País.

O PFL colaborou para a aprovação deste projeto, 
assinou o requerimento de urgência urgentíssima, pre-
terindo matérias muito relevantes que estão na pauta e, 
ainda nesta noite, poderão ser discutidas e votadas.

Recomendamos o voto “sim” e pedimos aos Par-
lamentares do Partido da Frente Liberal que perma-
neçam em plenário, porque outras votações devem 
ocorrer, como a relativa ao FUNDEB, que é um projeto 
importantíssimo para o País.

Quanto ao projeto que beneficia os médicos-
residentes, todos estão de parabéns pela pressão e 
principalmente pela oportuna reivindicação relativa a 
suas justas aspirações.

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

orientar a bancada, em nome do PSDB, concedo a 
palavra ao ilustre Líder e nosso querido Presidente 
da Frente Parlamentar da Saúde, Deputado Rafael 
Guerra.

O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB – MG. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, recomendo o voto 
favorável ao projeto, em nome do PSDB e também da 
Frente Parlamentar de Saúde, que se reuniu hoje pela 
manhã. Recebemos a Associação Nacional dos Mé-
dicos Residentes e nos posicionamos favoravelmente 
ao movimento dos médicos-residentes.

Lamentamos que tenha sido uma negociação tão 
demorada, quase 1 ano, mas finalmente chega a bom 
termo. Seria bom também que não tivesse sido neces-
sária essa greve nacional dos médicos-residentes. De 
qualquer forma, é um encaminhamento importante. 
O último reajuste da bolsa dos residentes aconteceu 
em 2002; portanto, há 4 anos. O movimento é mais 
do que justo.

Quero lembrar à Casa que pretendemos, na Co-
missão de Seguridade Social e Família, continuar es-
tudos para o aperfeiçoamento da residência médica. 
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Não somente com relação à bolsa, mas à carga ho-
rária, à forma do aprendizado em serviço, á precepto-
ria dos médicos-residentes, enfim, a todo o processo 
de formação que diz respeito à residência médica no 
nosso País.

Ficamos muito felizes ao ver que, quando o Go-
verno quer, apresenta um requerimento de urgência 
urgentíssima, aprova-o, coloca o projeto em pauta no 
mesmo momento, e nós o aprovamos. Esperamos que 
o Senado tenha a mesma agilidade e que outros plei-
tos da saúde no nosso País sejam tratados também 
dessa forma. 

Parabéns aos residentes e parabéns pela solu-
ção encontrada.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

orientar a bancada do PDT, concedo a palavra ao 
ilustre Deputado André Figueiredo, Vice-Líder do par-
tido que falará em nome do nobre Líder Miro Teixeira. 
S.Exa. é o último orador inscrito. Em seguida, votare-
mos as matérias, para então darmos início à sessão 
extraordinária.

O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT-CE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, vou ser breve. Gostaria de parabenizar a Casa 
por conceder à classe dos médicos-residentes esse 
legítimo reajuste. Com essa mobilização, eles podem 
se considerar extremamente vitoriosos, até porque essa 
bandeira é da população brasileira. Há necessidade de, 
cada vez mais, valorizarmos os médicos-residentes. 
Portanto, o reajuste para profissionais que dedicam, 
às vezes, mais de 100 horas por semana para aten-
der especialmente a população mais carente é mais 
do que justo. 

Quero homenagear todos os médicos-residentes, 
especialmente os do meu Estado, Ceará, nas pesso-
as do Dr. Gustavo, Dr. Vítor Falcão, Dr. Gumercindo e 
Dra. Iane. 

Esta luta é de todos nós. Parabéns a todos! 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

votação a emenda oferecida pelo Relator da Comissão 
de Seguridade Social, Deputado Arlindo Chinaglia.

EMENDA

Dê-se ao Art. 2º do Projeto de Lei nº 7561/2006, 
a seguinte redação:

Art. 2º Esta lei produzirá efeitos financeiros a 
partir de 1º de janeiro de 2007.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação o Projeto de Lei nº 7.561, de 2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de julho de 

1981, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º Ao médico residente será asse-
gurada bolsa no valor correspondente a R$ 
1.916,45 (mil novecentos e dezesseis reais e 
quarenta e cinco centavos), por regime espe-
cial de treinamento em serviço de sessenta 
horas semanais. 

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

Art. 2º Esta Lei não produzirá efeitos financeiros 
antes de 1º de janeiro de 2007.

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

Art. 4º Ficam revogados os arts. 1º e 2º da Lei nº 
10.405, de 9 de janeiro de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI  
Nº 7.561-A, DE 2006

Altera a Lei nº 6.932, de 7 de julho de 
1981, que dispõe sobre as atividades do 
médico residente, e revoga dispositivos da 
Lei nº 10.405, de 9 de janeiro de 2002.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de julho de 

1981, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º Ao médico residente será asse-
gurada bolsa no valor correspondente a R$ 
1.916,45 (mil novecentos e dezesseis reais e 
quarenta e cinco centavos), por regime especial 
de treinamento em serviço de 60 (sessenta) 
horas semanais. 

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

Art. 2º Esta Lei produzirá efeitos financeiros a 
partir de 1º de janeiro de 2007.

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

Art. 4º Ficam revogados os arts. 1º e 2º da Lei nº 
10.405, de 9 de janeiro de 2002.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2006. 
– Antonio Carlos Biscaia – Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

gratulamos o Poder Legislativo pela agilidade na apre-
ciação de tão importante projeto.

Meus cumprimentos aos médicos-residentes por 
esta vitória, que não é só deles, mas de toda a socieda-
de brasileira, sobretudo daqueles que desejam a pro-
fissionalização de médicos competentes e capazes.

O SR. JUTAHY JUNIOR – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o painel 
será mantido para a próxima sessão?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sim, 
manteremos o painel. Faremos um acordo para manter 
o painel eletrônico.

VI – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – COM-
PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

AMAPÁ

Badu Picanço PL 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Raimundo Santos PL 
Vic Pires Franco PFL 
Total de Pará: 2

AMAZONAS

Humberto Michiles PL 
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB 
Total de Rondônia: 1

ACRE

Zico Bronzeado PT 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Homero Barreto PTB 
Kátia Abreu PFL 
Pastor Amarildo PSC 
Total de Tocantins: 4

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Mussa Demes PFL 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Armando Abílio PSDB 
Benjamin Maranhão PMDB 
Lúcia Braga PMDB 
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Raul Jungmann PPS 
Total de Pernambuco: 3

ALAGOAS

Olavo Calheiros PMDB 
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Daniel Almeida PCdoB 
Fernando de Fabinho PFL 
João Almeida PSDB 
José Carlos Aleluia PFL 
Nelson Pellegrino PT 
Total de Bahia: 5

MINAS GERAIS

Carlos Melles PFL 
Carlos Willian PTC 
Cleuber Carneiro PTB 
Custódio Mattos PSDB 
Gilmar Machado PT 
Lincoln Portela PL 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 7

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Nelson Bornier PMDB 
Paulo Baltazar PSB 
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Rodrigo Maia PFL 
Total de Rio de Janeiro: 3

SÃO PAULO

Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Corauci Sobrinho PFL 
Marcos Abramo PP 
Michel Temer PMDB 
Nelson Marquezelli PTB 
Vadão Gomes PP 
Vicente Cascione PTB 
Total de São Paulo: 8

MATO GROSSO

Teté Bezerra PMDB 
Total de Mato Grosso: 1

GOIÁS

Leandro Vilela PMDB 
Rubens Otoni PT 
Vilmar Rocha PFL 
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Assis Miguel do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Colombo PT 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Total de Paraná; 5

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Enio Bacci PDT 
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni PFL 
Total de Rio Grande do Sul: 4

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida PTB 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Coronel Alves PL 
Gervásio Oliveira PMDB 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Jader Barbalho PMDB 
Nicias Ribeiro PSDB 

Wladimir Costa PMDB 
Total de Pará: 3

RONDÔNIA

Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL 
Luciano Leitoa PSB 
Remi Trinta PL 
Total de Maranhão: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Nélio Dias PP 
Total de Rio Grande Do Norte: 1

PARAÍBA

Philemon Rodrigues PTB 
Ronaldo Cunha Lima PSDB 
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Eduardo Campos PSB 
Marcos de Jesus S.Part. 
Roberto Freire PPS 
Total de Pernambuco: 3

ALAGOAS

João Caldas PL 
João Lyra PTB 
Total de Alagoas: 2

BAHIA

João Leão PP 
Jorge Khoury PFL 
Mário Negromonte PP 
Milton Barbosa PSC 
Roland Lavigne PSDB 
Total de Bahia: 5

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Edmar Moreira PFL 
Silas Brasileiro PMDB 
Total de Minas Gerais: 3

RIO DE JANEIRO

Eduardo Paes PSDB 
Fernando Lopes PMDB 
Itamar Serpa PSDB 
João Mendes de Jesus S.Part. 
Julio Lopes PP 
Paulo Feijó PSDB 
Reinaldo Gripp PL 
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Vieira Reis S.Part. 
Total de Rio De Janeiro: 8

SÃO PAULO

Ary Kara PTB 
Celso Russomanno PP 
Delfim Netto PMDB 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Pinotti PFL 
Enéas PRONA 
Fernando Estima S.Part. 
João Herrmann Neto PDT 
José Mentor PT 
Milton Monti PL 
Ricardo Izar PTB 
Telma de Souza PT 
Total de São Paulo: 12

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL 
Maninha PSOL 
Total de Distrito Federal: 2

PARANÁ

Alex Canziani PTB 
José Janene PP 
Max Rosenmann PMDB 
Total de Paraná: 3

RIO GRANDE DO SUL

Kelly Moraes PTB 
Osvaldo Biolchi PMDB 
Yeda Crusius PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 3

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
cerro a sessão, convocando outra, Extraordinária, 
para hoje, quarta-feira, dia 22, às 18h34min, com a 
seguinte.

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  

Nº 123-E, DE 2004 
(Do Sr. Jutahy Júnior)

Discussão, em turno único, das Emen-
das do Senado Federal ao Projeto de Lei 
Complementar nº 123-D, de 2004 – Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte. Pendente de parecer da 
Comissão Especial.

2 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  

Nº 380, DE 2006  
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei Complementar nº 380, de 2006, 
que altera o art. 33 da Lei Complementar nº 
87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe 
sobre o imposto dos Estados e do Distrito 
Federal sobre operações relativas à circu-
lação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicação, e dá 
outras providências, para prorrogar os 
prazos previstos em relação à apropria-
ção dos créditos do ICMS. Pendente de 
pareceres das Comissões: de Finanças e 
Tributação; e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania. 

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Discussão

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 536-F, DE 1997 
(Do Sr. Valdemar Costa Neto E Outros)

Discussão, em primeiro turno, do 
Substitutivo do Senado Federal à Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 536-C, de 
1997, que dá nova redação aos arts. 23, 
30, 206 e 212 da Constituição Federal e 
ao art. 60 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias e acrescenta § 5º 
ao art. 211 da Constituição Federal; tendo 
pareceres: da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela admissi-
bilidade (Relator: Dep. Vilmar Rocha); e 
da Comissão Especial, no mérito, pela 
aprovação deste e das emendas de nºs 
3 e 4, e pela rejeição das de nºs 1 e 2, e 
pela admissibilidade de todas (Relatora: 
Dep. Iara Bernardi). 

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 33 
minutos.)
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ÀS 18 HORAS E 35 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Aldo Rebelo
José Thomaz Nonô
Ciro Nogueira
Inocêncio Oliveira
Nilton Capixaba
Eduardo Gomes
João Caldas
Givaldo Carimbão
Jorge Alberto
Geraldo Resende
Mário Heringer

RORAIMA

ALMIR SÁ PL
DR. RODOLFO PEREIRA PDT
FRANCISCO RODRIGUES PFL
LUCIANO CASTRO PL
MARIA HELENA PSB
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
SUELY CAMPOS PP
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

BADU PICANÇO PL
DAVI ALCOLUMBRE PFL
DR. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
EVANDRO MILHOMEN PCdoB
HÉLIO ESTEVES PT
Total de Amapá: 6

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
BABÁ PSOL
JADER BARBALHO PMDB
JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
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: 16

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
MIGUEL DE SOUZA PL
NATAN DONADON PMDB
Total de Rondonia: 7

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

DARCI COELHO PP
HOMERO BARRETO PTB
KÁTIA ABREU PFL
MAURÍCIO RABELO PL
OSVALDO REIS PMDB

Ata da 187ª Sessão Extraordinária, Noturna,  
em 22 de novembro de 2006

Presidência dos Srs. Aldo Rebelo, Presidente, Inocêncio Oliveira, 1º Secretário 
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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
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
WAGNER LAGO PDT
Total de Maranhão: 16

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL
ANDRÉ FIGUEIREDO PDT
ANÍBAL GOMES PMDB
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
RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 22

PIAUÍ

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PSB
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB

MUSSA DEMES PFL
NAZARENO FONTELES PT
PAES LANDIM PTB
SIMPLÍCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 09

RIO GRANDE DO NORTE

ÁLVARO DIAS PDT
BETINHO ROSADO PFL
FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
IBERÊ FERREIRA PSB
NÉLIO DIAS PP
NEY LOPES PFL
SANDRA ROSADO PSB
Total de Rio Grande do Norte: 8

PARAÍBA

ARMANDO ABÍLIO PTB
BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
DOMICIANO CABRAL PSDB
ENIVALDO RIBEIRO PP
LÚCIA BRAGA PMDB
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PSB
WELLINGTON ROBERTO PL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 10

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
ARMANDO MONTEIRO PTB
CARLOS BATATA PFL
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
FERNANDO FERRO PT
GONZAGA PATRIOTA PSB
JOAQUIM FRANCISCO PFL
JOEL DE HOLLANDA PFL
JORGE GOMES PSB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
LUIZ PIAUHYLINO PDT
MAURÍCIO RANDS PT
OSVALDO COELHO PFL
PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
RAUL JUNGMANN PPS
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO MAGALHÃES PFL
SALATIEL CARVALHO PFL
Total de Pernambuco: 21
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ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
HELENILDO RIBEIRO PSDB
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PDT
OLAVO CALHEIROS PMDB
ROGÉRIO TEÓFILO PPS
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PL
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PDT
JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
MENDONÇA PRADO PFL
Total de Sergipe: 7

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdoB
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
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
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ BASSUMA PT
LUIZ CARREIRA PFL
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PSC
NELSON PELLEGRINO PT
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PMDB
REGINALDO GERMANO PP
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT

ZELINDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 36

MINAS GERAIS

ADEMIR CAMILO PDT
ANA GUERRA PT
ARACELY DE PAULA PL
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
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELISEU RESENDE PFL
FERNANDO DINIZ PMDB
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
HERCULANO ANGHINETTI PP
ISAÍAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JAIME MARTINS PL
JOÃO MAGALHÃES PMDB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA 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
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
SARAIVA FELIPE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PDT
VADINHO BAIÃO PT
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT
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VITTORIO MEDIOLI PV
Total de Minas Gerais: 49

ESPÍRITO SANTO

FEU ROSA PP
IRINY LOPES PT
JAIR DE OLIVEIRA PMDB
MANATO PDT
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
RICARDO SANTOS PSDB
ROSE DE FREITAS PMDB
Total de Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

ALDIR CABRAL PFL
ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PMDB
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA S.PART.
ANDRÉ COSTA 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
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO GABEIRA PV
FERNANDO GONÇALVES PTB
FRANCISCO DORNELLES PP
JAIR BOLSONARO PP
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO S.PART.
JOSIAS QUINTAL PSB
JUÍZA DENISE FROSSARD PPS
LAURA CARNEIRO PFL
LEONARDO PICCIANI PMDB
LUIZ SÉRGIO PT
MIRO TEIXEIRA PDT
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO BETÃO PL
RENATO COZZOLINO PDT
RODRIGO MAIA PFL

RONALDO CEZAR COELHO PSDB
SANDRO MATOS PTB
SIMÃO SESSIM PP
Total de Rio de Janeiro: 39

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
ARNALDO MADEIRA PSDB
CARLOS SAMPAIO PSDB
CELSO RUSSOMANNO PP
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DURVAL ORLATO PT
EDINHO MONTEMOR PSB
EDNA MACEDO PTB
ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
FLEURY PTB
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PP
IVAN VALENTE PSOL
JAMIL MURAD PCdoB
JEFFERSON CAMPOS PTB
JOÃO BATISTA PP
JOÃO PAULO CUNHA PT
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JOVINO CÂNDIDO PV
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ CARLOS SANTOS PFL
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
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
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RICARDO BERZOINI PT
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
SALVADOR ZIMBALDI PSB
VADÃO GOMES PP
VANDERLEI ASSIS PP
VICENTE CASCIONE PTB
VICENTINHO PT
WALTER BARELLI PSDB
WALTER FELDMAN PSDB
WANDERVAL SANTOS PL
XICO GRAZIANO PSDB
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 60

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

AGNELO QUEIROZ PCdoB
ALBERTO FRAGA PFL
JORGE PINHEIRO PL
SIGMARINGA SEIXAS PT
TADEU FILIPPELLI PMDB
TATICO PTB
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

BARBOSA NETO PSB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
ENIO TATICO PTB
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LEONARDO VILELA PSDB
LUIZ BITTENCOURT PMDB
NEYDE APARECIDA PT
PEDRO CHAVES PMDB
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB
ROBERTO BALESTRA PP
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
SANDRO MABEL PL
VILMAR ROCHA PFL
Total de Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PP
JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
VANDER LOUBET PT
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB
AIRTON ROVEDA PPS
ANDRÉ ZACHAROW PMDB
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PL
COLOMBO PT
DILCEU SPERAFICO PP
DR. ROSINHA PT
DRA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GIACOBO PL
GUSTAVO FRUET PSDB
HERMES PARCIANELLO PMDB
IRIS SIMÕES PTB
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PP
ODÍLIO BALBINOTTI PMDB
OLIVEIRA FILHO PL
OSMAR SERRAGLIO PMDB
REINHOLD STEPHANES PMDB
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
TAKAYAMA PMDB
VITORASSI PT
Total de Paraná: 27

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLITO MERSS PT
EDINHO BEZ PMDB
FERNANDO CORUJA PPS
GERVÁSIO SILVA PFL
IVAN RANZOLIN PFL
JOÃO MATOS PMDB
JOÃO PIZZOLATTI PP
JORGE BOEIRA PT
LEODEGAR TISCOSKI PP
LUCI CHOINACKI PT
MAURO PASSOS PT
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PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PSDB
VIGNATTI PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
ALCEU COLLARES PDT
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCÍSIO PERONDI PMDB
EDIR OLIVEIRA PTB
ELISEU PADILHA PMDB
ENIO BACCI PDT
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP
JÚLIO REDECKER PSDB
LUCIANA GENRO PSOL
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARCO MAIA PT
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
NELSON PROENÇA PPS
ONYX LORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSMAR TERRA PMDB
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO GOUVÊA PL
PAULO PIMENTA PT
POMPEO DE MATTOS PDT
TARCÍSIO ZIMMERMANN PT
Total de Rio Grande do Sul: 29

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista 

de presença registra na Casa o comparecimento de 
471 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 (Inocêncio Oliveira) – Fica 

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

sa-se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
(Não há expediente a ser lido)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-

sa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra à Sra. Deputada Luciana 

Genro.
A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no próximo dia 28 de novembro começa 
a nova rodada de licitações de bacias sedimentares 
brasileiras. 

Embora durante a campanha eleitoral Lula tenha 
feito uso do discurso falacioso de que seu Governo 
estancou as privatizações, essa é a quarta rodada de 
licitações das nossas bacias sedimentares durante o 
Governo do PT. 

A ênfase é nas áreas potencialmente portadoras 
de gás, as Bacias de Santos e do Espírito Santo. Mui-
tos viram uma grande vitória na exclusão da Bacia de 
Campos dessa rodada, pois ela é responsável por 85% 
da produção nacional de petróleo. Mas as pressões 
do setor petrolífero já estão surtindo efeito. Haroldo 
Lima, Diretor da ANP e dito “comunista” – é filiado ao 
PCdoB, da Bahia – já defendeu o retorno no ano que 
vem de áreas com grande potencial para descobertas 
de petróleo, como a Bacia de Campos.

É preciso ressaltar que a tão propalada auto-su-
ficiência do Brasil em petróleo só está garantida por 4 
anos, como o próprio Diretor da ANP declarou. Esse 
fato torna ainda mais criminosa a entrega de nossas 
bacias, pois a lei exige que o excedente de petróleo 
encontrado seja exportado. Isso quer dizer que nossas 
reservas entregues para a iniciativa privada ou mesmo 
aquelas que fiquem nas mãos da PETROBRAS serão 
exportadas!! 

A posse do petróleo é de quem encontrar e pro-
duzir. Portanto, em 4 anos voltaremos à condição de 
compradores de petróleo. 

O Governo Lula está entregando nossas reservas 
para as grandes multinacionais do petróleo. Vejam só o 
curriculum do Diretor da ANP Nelson Narciso: até junho 
de 2006 ele era empregado da Halliburton, em Angola. 
Essa é a empresa de Dick Cheney, o vice de Bush e 
um dos maiores interessados na guerra do Iraque. 

Não foi casualmente que o Sr. Narciso declarou 
que “é preciso impedir o retorno do monopólio”. E foi 
com esse claro objetivo que a ANP decidiu restringir a 
3 blocos a participação da PETROBRAS no leilão. 

A ANP está impedindo a nossa empresa de par-
ticipar livremente do leilão – o que nem FHC fez! É a 
entrega explícita para as multinacionais.

O Diretor da combativa e sempre atenta Asso-
ciação dos Engenheiros da PETROBRAS – AEPET 
sintetizou o crime que está sendo cometido contra o 
Brasil: “diante de um mundo em crise por conta do imi-
nente declínio da produção de petróleo, o Brasil não 
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pode ficar à mercê das multinacionais na exploração 
do petróleo em território nacional. E mais: para que a 
auto-suficiência brasileira não seja virtual e sim uma 
realidade, o País não pode permitir a transferência para 
as empresas estrangeiras de áreas estratégicas.”

O PSOL soma-se à AEPET e a outros setores 
da sociedade na denúncia desse crime e na exigência 
de suspensão imediata da entrega do nosso petróleo. 
Como se dizia no Brasil na década de 50, o petróleo 
é nosso, e tem de continuar sendo.

O SR. WILSON SANTIAGO (PMDB – PB. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, como Líder da bancada do PMDB 
nesta Casa, sinto-me honrado em ocupar esta tribuna 
para saudar o novo Governo do Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Como nordestino que sou, é motivo de orgulho, 
para mim, saber que o meu Estado, a Paraíba, e todos 
os outros Estados do Nordeste em muito contribuíram 
para essa conquista.

De fato, Sr. Presidente, essa eleição em 2 turnos 
consagrou não somente a política que está sendo le-
vada a cabo neste primeiro Governo pelo Exmo. Sr. 
Presidente da República, mas também as propostas 
explanadas no decorrer da campanha eleitoral com vis-
tas ao novo Governo, a iniciar-se no próximo ano. Quero 
declarar a minha afinidade com o projeto do Exmo. Sr. 
Presidente da República. Quero deixar patente a neces-
sidade de união do meu partido e da minha bancada 
em torno do que se descortina para a governabilidade 
do segundo mandato do Presidente Lula.

O segundo mandato do Exmo. Sr. Presidente 
da República será o do desenvolvimento do País, da 
meta de crescimento de, no mínimo, 5% ao ano, fato 
plenamente possível e que será alcançado conforme 
o compromisso assumido pelo próprio Presidente, em 
seu discurso de agradecimento ao povo, efetuado já 
na noite do dia 29 de outubro, logo após a marcha da 
apuração das urnas demonstrar que ele estava mate-
maticamente reeleito. Na ocasião, pude, como todos 
os que assistiram ao vitorioso discurso de Sua Exce-
lência, sentir a vibração do Presidente Lula, sua cren-
ça no Brasil, sua empatia com os grandes e corajosos 
anseios desenvolvimentistas para a nossa sociedade 
e para a nossa economia.

É com esse sentimento que, como Líder da ban-
cada do PMDB, partido que sempre se tem empenhado 
na construção da governabilidade necessária para levar 
a bom termo a grande vocação de nobreza deste País, 
que passo os olhos pela nossa história partidária.

E revejo na memória, Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, o saudoso Dr. Ulysses Guimarães, com o farol 
que conduziu firme, pelos mares da política, a rota 

correta da prudência para nós, peemedebistas, que 
constituímos este Parlamento. Lembro-me do Dr. Tan-
credo Neves, prócer que ajudou a criar e dar nome ao 
partido a que pertenço, chamando-nos à responsabi-
lidade histórica de, sem qualquer soberba ou postura 
egocêntrica, agruparmo-nos nesta bancada em torno 
da consecução das metas que constroem a Nação. 
Nesta hora de coalizão, são eles 2 vultos exemplares 
para serem mirados e seguidos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o processo elei-
toral já se encerrou, o último turno acabou. Agora, é 
o momento de ajudar o Presidente Lula, do alto dos 
seus 58 milhões de votos, a trabalhar pela constru-
ção de um Ministério que espelhe, da melhor maneira 
possível, as metas de desenvolvimento de que o Bra-
sil necessita.

Independentemente daquilo que pregam as di-
versas correntes na área econômica, o senso do de-
ver de representantes eleitos pelo povo nos imprime 
a madura unidade para discutir e colaborar com o pla-
nejamento de ações que elevem, ainda mais, o perfil 
soberano brasileiro no contexto das outras nações, 
de forma que as classes produtoras, os empresários 
que impulsionam o nosso progresso e todos que aqui 
vivem possam continuar a acreditar nesta terra como 
quem confia no céu que o cobre, no sol que o ilumina, 
no ar que o alenta.

O Presidente Lula foi reeleito com o compromisso 
de que o Brasil ingressará em uma fase de crescimento 
acelerado, com geração de empregos e a manutenção 
das políticas sociais. 

Com uma política econômica apoiada no equilí-
brio fiscal, com carga tributária reduzida, uma dívida 
líquida decente, com taxas de juros próximas às ex-
ternas e câmbio flutuante, poderemos conduzir nossa 
economia de crescimento, possibilitar o aumento do 
poder aquisitivo, o incremento acelerador da produção, 
a geração de mais emprego e uma melhor distribui-
ção de renda.

Vivemos em um mundo globalizado, no qual há 
uma dinâmica entrelaçada de relações caracterizadas 
por uma governança econômica internacional. O Bra-
sil não pode escolher o caminho do radicalismo aven-
tureiro, que sempre leva ao isolamento e ao colapso 
da economia, à instabilidade social e à banalização 
populista da arte de governar. Temos que prezar pelo 
respeito ao ordenamento jurídico internacional, a partir 
da responsabilidade de prestigiar a vocação republica-
na de nossas instituições, no zelo constitucional que 
sempre permeia a relação entre os Poderes. 

Também não podemos abdicar do papel de gran-
deza que devemos exercer no cenário das nações. In-
serimo-nos com autoridade de liderança no continente 
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sul-americano, com o devido respeito à soberania dos 
outros países, na fraterna convivência co-irmã de quem 
deseja que todos progridam juntos. Conviver com os 
vizinhos e dar exemplos, sem arrogância; ajudar no for-
talecimento da Organização dos Estados Americanos; 
mantermo-nos no diálogo sul-sul e norte-sul, portanto, 
sem ideologias. Essa é a meta de que não pode abrir 
mão o país que cresce. Contudo, nossas relações co-
merciais e culturais também devem se voltar para me-
lhorar, mais ainda, o relacionamento com as nações 
européias, a Ásia e a África, sem preconceitos, sem 
xenofobias, porque só quem se abre receptivamente 
ao outro é capaz de ser também recebido e ter satis-
feitas as suas aspirações.

A manutenção de um canal de diálogo direto com 
o empresariado, com o agronegócio, com os peque-
nos e microagricultores, com os donos de pequenas 
e microempresas ajudará, de forma efetiva, o cresci-
mento da economia, pois é ouvindo quem comanda a 
produção que se consegue progredir no reto caminho 
do cumprimento das metas estabelecidas. Entretanto, 
é necessário continuar o diálogo com as entidades de 
classes de trabalhadores do campo e da cidade, para 
que a paz social seja o bálsamo enaltecedor do traba-
lho produtivo que sublima o Brasil.

A atenção ao Nordeste, às obras de infra-estru-
tura da região e a continuidade da política social para 
a população de seus Estados é fator de prioridade 
que não deve ser rechaçado, porque é o Nordeste o 
pedaço do Brasil dos mais merecedores de recursos 
e medidas saneadoras. O Presidente Lula, que teve a 
felicidade de criar projetos importantes, como o Fome 
Zero e o Bolsa-Família, deve também aumentar o in-
vestimento para a construção de escolas e creches 
de funcionamento integral, para que aquelas mães 
de família possam ter o tempo necessário para com-
plementar a renda dos seus dependentes, ao mesmo 
tempo em que seus filhos tenham um aprendizado de 
qualidade.

E não nos olvidemos de nos manter nos parâ-
metros das diretrizes do desenvolvimento humano, 
da importância de deixar o crescimento, a sustentabi-
lidade e a inclusão social num mesmo patamar, com 
concentração de investimentos na área agrícola, para 
preservar os pequenos agricultores e evitar a pobreza 
na área rural.

O aumento do crescimento do País possibilitará 
inserir no mercado de trabalho as novas gerações e as 
pessoas que migram do campo para a cidade. Assim, 
o Presidente Lula terminará o seu segundo mandato, 
não apenas como um homem histórico, mas como 
um estadista.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Presidente Lula, 
quando assume o comando da articulação política e 
se dispõe a escolher a sua equipe de trabalho, o faz 
na certeza de que este será o Governo que continuará 
a satisfazer às aspirações do povo.

É nesse contexto que o nosso desejo é o de que 
o PMDB possa estar unido para colaborar com esses 
propósitos no segundo mandato do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. 

Muito obrigado.
O SR. LINCOLN PORTELA (PL – MG. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, demais senhoras e senhores aqui pre-
sentes e os que sintonizam a Rádio Câmara ou a TV 
Câmara, um dos pilares da atual política econômica 
é o chamado superávit primário, fixado em 3,15% do 
Produto Interno Bruto (PIB) para os próximos 3 anos. 
Como, então, retirar dos cofres da União os recursos 
para investir na recuperação e ampliação do sistema 
de transportes, energia e comunicações no Brasil, ge-
rando as condições ideais para o país crescer a taxas 
maiores – pelo menos 5% ao ano, como prometeu o 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu discurso 
após sua reeleição? É o desafio que se impõe a um 
país que, nas 2 últimas décadas, adotou o caminho 
justamente inverso. 

Sras. e Srs. Deputados, o investimento do Governo 
(União e estatais federais) em infra-estrutura caiu de 
2,31% do PIB, no período 1995/1998, para 1,88%, no 
período 1999/2002. A queda é progressiva: de mais de 
2% do PIB, no final da década de 80, para 0,97% na 
década de 90 e para 0,73% no período mais recente 
(2000/2004). Entre 2005 e 2006, os investimentos fi-
caram praticamente estagnados em patamar inferior 
a 0,8% do PIB – R$14,5 bilhões em 2005 e R$16,2 
bilhões em 2006. E esses são os recursos de todas 
as obras e programas (aí incluídos os sociais, como 
o Bolsa-Família), não apenas os voltados para infra-
estrutura.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputadas, o desafio 
que se apresenta para o segundo mandato do Presi-
dente Lula é o do crescimento econômico em níveis 
mais elevados do que os atuais. E isso não implica de-
sacelerar os vitoriosos programas sociais que estão 
dando certo. Pelo contrário, se a economia nacional 
for alavancada, mais recursos serão arrecadados pelo 
Governo Federal, ampliando os programas já existentes 
e implantando outros que aguardam urgente definição. 
Muito obrigado.

O  SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero falar hoje sobre a urgente ne-
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cessidade de uma política energética que garanta o 
abastecimento brasileiro de combustíveis.

Não há dúvida de que a auto-suficiência em pe-
tróleo insere o Brasil numa nova fase de desenvolvi-
mento. No entanto, no exato momento em que o Brasil 
alcança essa auto-suficiência, descobre-se que o País 
é dependente de outro recurso natural: o gás natural.

A história da auto-suficiência em petróleo iniciou-
se décadas atrás. Em 1950, inspirados no exemplo de 
Monteiro Lobato, vários partidos políticos e movimen-
tos sociais lançam uma campanha de rua em defesa 
do petróleo brasileiro. Essa campanha, denominada 
O Petróleo é Nosso, empolga o País e faz com que o 
Congresso Nacional aprove a Lei nº 2004, de 1953, 
que cria a PETROBRAS.

Nossa auto-suficiência em petróleo foi conquis-
tada pelo esforço dos brasileiros ao longo de todos 
esses anos, desde a criação da PETROBRAS até a 
instalação da plataforma P-50 na Bacia de Campos, 
em abril passado. 

A auto-suficiência permite ao Brasil passar da 
condição de país altamente dependente do contexto 
energético internacional, como na época das graves 
crises mundiais do petróleo, para uma situação bas-
tante confortável.

A pequena diferença entre a produção e consumo 
global tem provocado o aumento dos preços do petró-
leo, além de uma alta volatilidade desses preços. Nes-
se cenário de escassez mundial de petróleo, a nossa 
auto-suficiência torna-se ainda mais importante.

Com a nossa produção interna superior à de-
manda, as flutuações do mercado internacional podem 
ser mais facilmente administradas internamente. Esse 
superávit, privilégio de poucos países industrializados 
do mundo, garante o abastecimento e resguarda o 
consumidor brasileiro. 

Mas isso não quer dizer que não devamos nos 
preocupar em produzir e usar fontes alternativas de 
energia como o gás natural, o álcool e o biodiesel. Esses 
combustíveis são fundamentais para a sociedade bra-
sileira sob as óticas social, econômica e ambiental. 

A auto-suficiência em petróleo é um avanço im-
portante, mas o Brasil não pode se acomodar, haja 
vista a crise do gás boliviano. 

No Dia Mundial do Trabalhador, o Presidente da 
Bolívia, Evo Morales, divulgou o Decreto nº 28.701, 
que nacionaliza as reservas de gás e petróleo daquele 
país e parte das ações de empresas, inclusive a PE-
TROBRAS Bolivia Refinación S.A.

De acordo com esse Decreto, a Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB terá o controle de 
no mínimo 50% mais um das ações da PETROBRAS 

Bolivia Refinación S.A. – PBR e de outras 4 empresas 
cujo controle acionário é de multinacionais.

A PBR é a antiga Empresa Boliviana de Refina-
ción S.A. – EBR, empresa constituída em 1999. Nessa 
ocasião, o Governo de Hugo Banzer Suárez vendeu 
para a PETROBRAS, por 102 milhões de dólares, as 
refinarias Gualberto Villarroel, de Cochabamba, e Guil-
lermo Elder Bell, de Santa Cruz. Para essa compra, a 
PETROBRAS se associou à empresa argentina Pérez 
Companc, que, em 2003, também foi comprada pela 
PETROBRAS.

Dessa forma, a nacionalização de pelo menos 
maior parte das ações da PETROBRAS Bolivia Refina-
ción é um retorno dessas refinarias ao controle estatal 
boliviano. Ressalte-se, contudo, que a PETROBRAS 
tem de receber o valor das ações que, com a naciona-
lização, passam a ser de propriedade da YPFB.

Além do controle estatal de 5 empresas, o Decreto 
nº 28.701 estabelece que todas as empresas petrolí-
feras que produzem gás e petróleo estão obrigadas a 
entregar toda a produção para a YPFB.

Ainda segundo esse decreto, durante um período 
de transição de 180 dias, os campos com produção 
diária de gás superior a 100 milhões de pés cúbicos 
terão um imposto extra de 32%.

Nessa condição, enquadram-se apenas os cam-
pos de San Alberto e San Antonio, descobertos pela 
YPFB, de onde a PETROBRAS Bolivia retira metade 
do volume importado pelo Brasil. 

O primeiro produz cerca de 300 milhões de pés 
cúbicos por dia e o segundo 400 milhões de pés cú-
bicos. Esses volumes equivalem a cerca de, respec-
tivamente, 8 e 11 milhões de metros cúbicos por dia. 
Assim, a PETROBRAS Bolivia terá que pagar um im-
posto adicional ao Governo boliviano.

O fornecimento de gás para o Brasil decorre de 
um contrato assinado pela YPFB e a Petróleo Brasileiro 
S.A. – PETROBRAS. Com negociações finalizadas em 
1993, esse contrato, válido até 2019, teve aditivos que 
estabelecem uma vinculação entre o preço do gás e 
uma cesta de óleos combustíveis, que dependem do 
preço do petróleo no mercado internacional.

Dessa forma, há segurança jurídica para acredi-
tar que o preço do gás da Bolívia pode se manter no 
patamar atual de US$3,23 por milhões por unidade 
de energia, expressa em BTU. É importante estarmos 
preparados para uma dura negociação, pois o Presi-
dente Evo Morales tem divulgado na imprensa que 
quer aumentar esse valor em 61%.

O volume de gás contratado começa em 8 mi-
lhões de metros cúbicos por dia e chega a 18 milhões 
no oitavo ano, permanecendo constante até o ano 
20. Entretanto, com a capacidade de transporte exce-
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dente, pode-se chegar ao máximo da capacidade do 
gasoduto, que é de 30 milhões de metros cúbicos por 
dia. Atualmente, importa-se cerca de 24 milhões de 
metros cúbicos por dia.

A crise do gás da Bolívia trouxe à tona dados im-
pressionantes: 75% das indústrias de São Paulo são 
dependentes do gás natural boliviano.

Na hipótese de um eventual desabastecimento, o 
parque industrial brasileiro poderá entrar em colapso. 
Assim sendo, a PETROBRAS precisa buscar alterna-
tivas ao gás boliviano, como a antecipação da produ-
ção interna, principalmente na Bacia de Santos, e a 
importação do gás natural liquefeito. 

O Gerente Geral da Unidade de Negócios de Ex-
ploração e Produção da Bacia de Santos, José Luiz 
Marcusso, afirmou, recentemente, que, independente-
mente do processo de nacionalização das reservas na 
Bolívia, está sendo avaliada essa antecipação. 

Inicialmente, o cronograma prevê a produção 
de 8 a 9 milhões de metros cúbicos diários a partir de 
2008, com a instalação da plataforma de Mexilhão. 
No final de 2010, a estimativa é de que a produção 
possa chegar a 30 milhões de metros cúbicos de gás 
natural por dia. 

A PETROBRAS ainda não sabe se será possível 
antecipar esse cronograma. Somente após a conclusão 
de um estudo em andamento será possível ter dados 
mais concretos. A previsão é de que esse estudo esteja 
pronto ainda no primeiro semestre deste ano. 

Na Bacia de Santos estão previstos investimentos 
de US$18 bilhões em 10 anos. Na média, seria US$1,8 
bilhão ao ano, mas a maior parte do investimento deve 
ficar concentrada entre 2007 e 2011, período de cons-
truções das 10 plataformas previstas para o projeto. 

Além da produção interna de gás, a importação 
de gás natural liquefeito – GNL pode ser uma alterna-
tiva ao gás boliviano. 

A liquefação do gás natural, operação que re-
duz seu volume 600 vezes, já era conhecida desde 
a primeira metade do século XX. Após um rápido 
desenvolvimento entre 1960 e 1980, o GNL teve seu 
desenvolvimento comercial reduzido pela chegada à 
Europa dos grandes gasodutos vindos da Sibéria, e 
pelo abastecimento do mercado americano pelos vi-
zinhos Canadá e México.

Na virada do século XXI, somente o Japão, a 
Coréia do Sul e Formosa, inatingíveis por gasodutos, 
representavam mercados importantes para o GNL, 
vindo principalmente da Indonésia, do Golfo Pérsico 
e da Austrália. 

Hoje, o GNL é uma das mais promissoras áreas 
de atividade na indústria de combustíveis. Os motivos 
decorrem da flexibilidade da comercialização e das 

novas tecnologias que reduziram os altos custos das 
instalações de liqüefação, navios especializados para 
o transporte do produto, a menos 161 graus centígra-
dos, e das unidades de regaseificação. 

As boas perspectivas do GNL estão relaciona-
das ao rápido aumento do consumo de gás natural em 
quase todo o mundo, conseqüentemente da geração 
termelétrica e das pressões ambientais. Esse rápido 
aumento está sendo sentido com mais força nos Es-
tados Unidos, onde o crescimento anual tem sido da 
ordem de 3% a 4 %.

Até agora, o Brasil não estava considerando seria-
mente a introdução do GNL na sua matriz energética. 
Entretanto, para substituir o aumento da capacidade 
do Gasoduto Brasil – Bolívia e suprir o crescimento da 
demanda, a PETROBRAS está avaliando a possibilida-
de de investir mais de US$400 milhões em GNL.

A estatal brasileira estuda a possibilidade de ins-
talar uma planta no Ceará ou em Pernambuco, tanto 
pela proximidade com o gás da Nigéria quanto pela 
escassez do insumo na Região Nordeste. O Rio de Ja-
neiro, com 5 térmicas para abastecer, também é alvo 
de planos para sediar uma unidade de regaseificação 
de GNL. O Estado de São Paulo também deve receber 
uma unidade para processamento de GNL. 

A construção de uma unidade de regaseifica-
ção demanda cerca de 3 anos, mas existe tecnologia 
americana, com módulos prontos, capaz de acelerar 
o processo. 

Em fevereiro de 2004, a PETROBRAS já havia 
firmado uma parceria com a White Martins para im-
plantação de tecnologia para liquefação de gás na-
tural visando à exportação e importação do produto. 
Ressalte-se, no entanto, que, atualmente, os valores 
do GNL estão cerca de 30% acima do preço do gás 
importado da Bolívia.

Conclui-se, então, que o Brasil, a despeito da 
confortável situação em relação ao petróleo, ainda 
apresenta uma frágil posição quanto ao gás natural.

Espera-se, então, que a PETROBRAS, que foi 
tão competente no aumento das reservas e da pro-
dução interna de petróleo, concentre, agora, seus 
esforços para aumentar a disponibilidade interna de 
gás natural.

Assim, conclamo os nobres pares desta Casa, 
de todas as correntes políticas, a se engajarem numa 
campanha para que a PETROBRAS torne o Brasil 
auto-suficiente também em gás natural.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. TETÉ BEZERRA (PMDB – MT. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna registrar que, em 
reunião realizada em 8 de novembro de 2006, o Con-
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selho de Administração da ELETROBRÁS aprovou a 
assinatura do controle de financiamento, a ser firmado 
entre a ELETROBRÁS e a CEMAT, para implantação 
da linha de transmissão na tensão de 138 quilowatts, 
interligando a subestação de Querência com os Muni-
cípios de Alto Boa Vista, Confresa e Vila Rica. 

Essa informação nos foi passada pelo Comitê Ges-
tor do Programa Luz para Todos, de Mato Grosso.

Esse financiamento, Srs. Deputados, irá atender 
o Programa Luz para Todos, que tem como objetivo 
terminar com a exclusão elétrica no País, sendo que a 
meta é, até o final do ano de 2008, não existir nenhum 
brasileiro sem acesso ao serviço. No início do Pro-
grama, mais de 10 milhões de brasileiros não tinham 
acesso à energia elétrica. Com o Programa Luz para 
Todos, cerca de 4 milhões de pessoas já receberam 
esse benefício. O Governo Federal e os Governos Es-
taduais estão antecipando em 7 anos a universaliza-
ção do acesso à energia elétrica no País, que estava 
prevista para 2016.

Durante os 5 anos da execução do programa, 
está prevista a geração de aproximadamente 300 mil 
empregos diretos e indiretos.

O acesso à energia elétrica também contribuirá 
para a integração das políticas sociais dos Governos 
Federal e Estaduais, ao possibilitar que as regiões 
atendidas se beneficiem de serviços básicos de saúde, 
educação e abastecimento de água e comunicação. 

Para os anos de 2004, 2005 e 2006, o Comitê 
Gestor no Estado de Mato Grosso já priorizou cerca de 
1 mil obras que estão sendo ou que serão realizadas 
em todos os Municípios do Estado.

O Programa Luz para Todos prevê investimen-
tos de R$786 milhões. No ano de 2004 e 2005, foram 
investidos R$126 milhões de reais; em 2006, R$220 
milhões; em 2007, R$288; e, em 2008, R$152 milhões 
de reais.

A Usina de Paranatinga, uma das supridoras de 
energia da região do norte do Araguaia, entrará em 
operação em meados do ano de 2007, sendo que a 
integração dessa usina à subestação de Querência 
está 95% concluída.

A primeira parcela do financiamento será libera-
da para as Centrais Elétricas Mato-Grossenses S.A 
no mês de janeiro de 2007, sendo que a CEMAT, que 
participa do Comitê Gestor Estadual, já vem tomando 
todas as providências, de modo que, tão logo a pri-
meira parcela seja liberada, as obras serão imediata-
mente iniciadas.

As obras de subestação localizadas na cidade de 
Alto da Boa Vista, Confresa e Vila Rica já foram inicia-
das, e o cronograma de energização do Linhão tem 
como metas o trecho dos Municípios de Querência a 

Alto da Boa Vista, com 186 quilômetros de distância, 
com energização prevista para outubro de 2007; Alto 
da Boa Vista à Confresa, com 137 quilômetros de dis-
tância, prevista para janeiro de 2008; e Confresa a Vila 
Rica, 101 quilômetros de distância, com energização 
prevista para abril de 2008, totalizando 424 quilôme-
tros em 16 meses.

O Comitê esclarece, entretanto, que, até a con-
clusão da obra do Linhão, esses brasileiros receberão 
energia por meio do Programa Luz para Todos, com 
o reforço da geração a diesel, que já se encontra em 
fase de implantação em todos os municípios localiza-
dos na região do norte Araguaia.

Tal projeto teve a importante e indispensável 
atuação do Sr. Ministro de Minas e Energia, Sr. Silas 
Rondeau, de toda a diretoria da ELETROBRÁS, da 
diretoria da ELETRONORTE, do Programa Luz para 
Todos, do Ministério de Minas e Energia, do Comitê 
Gestor, assim como de toda a classe política do Esta-
do de Mato Grosso.

Muito obrigada.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT – MS. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero, ao fazer uso desta tribuna, parabenizar a 
Academia Douradense de Letras – ADL pelo trabalho 
que vem desenvolvendo em Dourados, Mato Grosso 
do Sul. Ainda esta semana estive visitando as insta-
lações da nobre entidade, a que, em nosso mandato, 
fizemos a doação de cerca de 120 exemplares de li-
vros diversos, que passam a fazer parte do acervo da 
biblioteca da ADL.

Quero ressaltar o empenho do presidente da 
Academia, o professor, escritor e jornalista Nicanor 
Coelho, reeleito há poucos dias para mais um mandato 
na presidência do órgão, sempre buscando difundir a 
cultura em todos os níveis e incentivar de forma cons-
tante o desenvolvimento de trabalhos e a inserção de 
novos escritores no mercado.

Senhoras e senhores, nosso País sempre se res-
sentiu, na questão cultural, principalmente da falta de 
bibliotecas ou de lugares onde os estudantes, escrito-
res, pesquisadores e professores possam ter acesso 
a publicações que muitas vezes não encontramos em 
livrarias convencionais. Por isso, a biblioteca da ADL 
traz um alento, um sinal promissor, haja vista que em 
15 anos de vida da academia diversos livros foram pu-
blicados e o incentivo à leitura tem sido uma constan-
te no trabalho do seu presidente, que inclusive já nos 
assessorou oficialmente no nosso mandato.

Aproveito ainda para parabenizar outros integran-
tes da diretoria que se fizeram presentes na entrega 
dos livros: as Sras. Odila Lange, vice-presidente; Ivone 
Macieski, secretária; e Iracema Tibúrcio, tesoureira da 
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ADL. Coincidentemente, as 3 mulheres são exemplo 
de luta e abnegação em setores diversos da socieda-
de douradense, e na academia são exemplo de assi-
duidade e empenho nessa luta que, sem sombra de 
dúvida, trará frutos importante para a formação cultural 
de nosso povo.

Também quero ressaltar a importância da biblio-
teca, lembrando que muitos estudantes necessitam 
de locais para pesquisa, e tenho a convicção de que 
encontram o respaldo necessário junto à Academia, 
local onde, além de tudo, poderão encontrar diversos 
escritores e pessoas com quem certamente dialogarão 
em alto nível literário.

Destaco ainda que a diretoria, consciente da 
importante função social da biblioteca, quer promover 
a ampliação das suas instalações físicas e técnicas, 
informatizando seu acervo, para, a partir dessa moder-
nização, ter capacidade para também emprestar livros, 
da mesma forma que fazem outras bibliotecas. 

Finalizo reiterando minhas congratulações a todos 
os integrantes da Academia Douradense de Letras, 
desejando que seus sonhos e objetivos sejam alcan-
çados, com a garantia de acesso à cultura e a livros 
que muitas vezes não são encontrados em livrarias 
convencionais, mas ali estarão à disposição daque-
les que vêem na leitura uma forma de consolidar um 
futuro digno e exitoso.

Muito obrigado.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT – RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, nesta segunda-feira, dia 20, o con-
ceituado jornal Correio Braziliense publicou matéria 
denunciando aumento nos gastos das Câmaras Muni-
cipais após a redução das vagas imposta pela Justiça 
Eleitoral em 2004. Levantamento demonstra que desde 
esse período os gastos com as Câmaras de Vereado-
res no País subiram R$400 milhões. A explicação está 
na continuidade dos repasses e no “esforço” de gastar 
dinheiro público disponível nos Orçamentos.

A redução de 8.481 vagas de Vereador nesta 
Legislatura de 2005/2008 não se refletiu nos gastos 
das 5.562 Câmaras Municipais. Pelo contrário, houve 
aumento de gastos no montante de R$400 milhões 
– 7,58% do total. Em Minas Gerais, onde o corte foi 
de 1.240 cadeiras, a cifra à disposição dos Vereadores 
cresceu R$67,8 milhões, ou 13,78%. Os dados foram 
levantados pelo Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal – IBAM e referem-se à comparação entre o 
ano passado e o de 2004, quando a polêmica portaria 
publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE deter-
minou a recomposição do número de Parlamentares 
municipais no Brasil. 

A explicação para tal absurdo, repito, está na ma-
nutenção do volume de recursos públicos destinados 
às Câmaras e na disposição dos Vereadores de usar 
todos os recursos disponíveis. Em 2004, antes do corte 
de cadeiras, as Câmaras brasileiras gastaram R$4,9 
bilhões com a função legislativa, o que inclui subsídios 
dos Vereadores, pagamento de servidores, contas de 
água e luz, manutenção de veículos e outras despe-
sas. Um ano depois, quando várias cidades reduziram 
o número de Parlamentares, o valor subiu para R$5,3 
bilhões. Em Minas, no mesmo período, o gasto passou 
de R$491,4 milhões para R$559,2 milhões. 

“O custo da função legislativa em 2005 era aguar-
dado por diversos segmentos da sociedade, uma vez 
que a decisão do TSE, culminando na redução de 
Vereadores, gerou expectativa de que o gasto seria 
reduzido na mesma proporção. Mas ocorreu o contrá-
rio”, reforça o economista François Bremaeker, coor-
denador do estudo. 

Na análise realizada pelo economista a pedido do 
Correio Braziliense, o aumento deve-se em parte ao 
crescimento do Orçamento das Prefeituras. Isso por-
que os repasses do Executivo ao Legislativo são vin-
culados por lei, e oscilam de 5% a 8%. “As prefeituras 
repassam às câmaras 8% do Orçamento em cidades 
com até 100 mil habitantes, 7% até 300 mil moradores, 
6% até 500 mil pessoas, e acima desse universo 5%”, 
acrescenta ele. Na prática, houve redução no número 
de Parlamentares, mas a legislação do repasse não 
sofreu alteração. O Senado, em 2004, tentou votar pro-
jeto da Câmara de que eu era co-autor e que reduzia 
esses índices em 0,5%, mas não houve acordo. 

A decisão do TSE abriu margem para que Parla-
mentares reajustassem salários e despesas. O Correio 
citou o caso da histórica cidade de Ouro Preto, Minas 
Gerais, berço da Inconfidência, onde a Câmara per-
deu 7 cadeiras das 17, a partir de 2005, mas o salário 
subiu de R$2,6 mil para R$3,8 mil entre a última Le-
gislatura e a atual. 

Os 5.562 Municípios brasileiros tiveram à dispo-
sição um Orçamento gigantesco em 2005, da ordem 
de R$148,6 bilhões. As despesas com as Câmaras 
somaram R$5,3 bilhões, o que representa 3,56% do 
Erário municipal. Em 2004, quando os Prefeitos rece-
beram R$145,5 bilhões, esse percentual havia sido de 
3,38% – R$4,9 bilhões. 

No plano regional, a oscilação em torno da média 
brasileira na participação dos gastos dos Legislativos 
é relativamente pequena. As Câmaras da Região Su-
deste apresentam resultado abaixo da média: 3,09%. 
Já as Casas das demais Regiões superam o índice, 
que é 3,95% na Sul, 4,13% na Nordeste, 4,22% na 
Centro-Oeste e 4,32% na Norte. A relação entre a 
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despesa do Legislativo com o Orçamento da Prefei-
tura chega a um percentual médio de 5,08% nos Mu-
nicípios com até 2 mil moradores. O índice diminui à 
medida em que aumenta o universo de habitantes. O 
economista entrevistado pelo Correio explicou que, na 
distribuição média, a participação relativa dos gastos 
das Câmaras segundo os grupos de habitantes mos-
tra que as oscilações em torno dessa média são um 
pouco maiores que aquelas encontradas nas grandes 
Regiões. A participação das despesas com a função 
legislativa supera a média nacional para os Municípios 
com população até 100 mil habitantes, sendo que es-
sas participações declinam à medida que aumenta o 
porte demográfico das cidades.

A metodologia usada pelo Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal – IBAM teve como base uma 
amostra de 3.691 Municípios, o que corresponde a 
66,36% das 5.562 cidades do País, e foi conduzida 
pelo economista François Bremaeker, coordenador do 
estudo sobre despesas dos Vereadores.

Ou seja, a decisão do TSE de reduzir Vereadores 
gerou a expectativa de que o gasto também seria redu-
zido, mas na prática houve um aumento de 7,58% dos 
gastos nas Câmaras de Vereadores de todo o Brasil.

Enquanto isso, a Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 333/2004, de minha autoria, já aprovada 
em Comissão Especial por unanimidade, depois de 
brilhantemente relatada pelo Deputado Luiz Eduardo 
Greenhalgh, aguarda há mais de 6 meses a votação 
em Plenário. 

Essa PEC é a solução para a questão dos gastos 
nas Câmaras, pois, além de recompor a devida repre-
sentatividade dos Legislativos, que foi deformada pela 
Resolução do TSE, garante uma redução de R$2,5 
bilhões das despesas.

Sr. Presidente, é fundamental que esta Casa se 
posicione de forma definitiva e urgente com respeito à 
PEC 333/04. Temos de votá-la ainda nesta Legislatura, 
para garantir sua aplicabilidade já no próximo ano.

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para fa-
zer uma homenagem ao grande político e até pou-
co tempo membro do Senado Federal, o saudoso 
Ramez Tebet, que no último sábado, 19, após 20 
anos de uma intensa luta contra o câncer, deixou 
a vida terrena. 

Em que pesem nossas diferenças partidárias e 
ideológicas, reconheço a singularidade da figura do Se-
nador Ramez Tebet no cenário político sul-mato-gros-
sense, projetando nosso Estado como um celeiro de 
homens públicos notáveis. 

Entre as qualidades desse grande Parlamentar, 
destaco a capacidade de conciliação política, mani-
festada em situações extremas, como a do CPI dos 
Precatórios, que resultou na cassação do ex-Senador 
do Distrito Federal, o brasiliense Luiz Estevão, e na re-
núncia da figura mitológica do Senador baiano Antonio 
Carlos Magalhães. Nessas situações, mesmo diante 
da necessidade de cortar a própria carne, o Senador 
sul-mato-grossense demonstrou equilíbrio e respondeu 
aos anseios da sociedade. 

Ramez também ocupou cargos expressivos no 
âmbito federal, tendo sido titular da Pasta da Inte-
gração Nacional e Secretário de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste, e, como bom advogado, manteve sem-
pre um relacionamento profícuo com o Ministério da 
Justiça, órgão sempre lembrado pelo saudoso Parla-
mentar, que sempre pediu maior agilidade nas mudan-
ças processuais e de gestão. 

O Senador comandou ainda a Comissão de As-
suntos de Econômicos – CAE, onde realizou um im-
portante trabalho parlamentar.

Ramez conduziu de forma exemplar e democrá-
tica a Presidência do Senado Federal, liderando de 
forma responsável a votação de medidas provisórias e 
projetos de lei de interesse da Nação durante a gestão 
do Presidente Fernando Henrique. 

Mesmo com seu currículo de visibilidade nacio-
nal, esse grande homem, Sr. Presidente, nunca perdeu 
sua principal virtude: a humildade, comprovada pelo 
acesso fácil que permitia aos profissionais da impren-
sa, independentemente de o veículo ser de circula-
ção nacional ou somente do nosso Estado. Apesar da 
respeitada trajetória política, Ramez Tebet caminhava 
sempre com simplicidade pelas ruas da emergente 
Três Lagoas, conversando e cumprimentando todos 
os cidadãos, independentemente da classe social, o 
que muito ajudou a desmistificar o poder e o papel do 
homem público. 

Com o seu falecimento, criou-se uma lacuna no 
Senado Federal e uma delicada ausência no cenário 
político sul-mato-grossense. Mas, pelo exemplo de vida 
e trajetória deixado por esse grande homem, tenho 
convicção de que hão de surgir novos líderes políticos 
comprometidos com o zelo pela máquina pública, com 
a ética na política e com o exercício pleno da cidadania 
e do Estado de Direito. 

Dessa forma, Sr. Presidente, em nome dos com-
panheiros da bancada do Partido dos Trabalhadores, 
apresento nosso pesar aos familiares, amigos e cor-
religionários do grande e ilustre homem público que 
foi Ramez Tebet. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 51633 

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPU-
TADOS:

RORAIMA

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 7

AMAPÁ

Badu Picanço PL 
Davi Alcolumbre PFL 
Dr. Benedito Dias PP 
Eduardo Seabra PTB 
Evandro Milhomen PCdoB 
Hélio Esteves PT 
Total de Amapá 6

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Ann Pontes PMDB 
Asdrubal Bentes PMDB 
Babá PSOL 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Nilson Pinto PSDB 
Raimundo Santos PL 
Socorro Gomes PCdoB 
Vic Pires Franco PFL 
Zé Geraldo PT 
Zé Lima PP 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 14

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 
Miguel de Souza PL 
Natan Donadon PMDB 
Total de Rondônia 7

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

Darci Coelho PP 
Eduardo Gomes PSDB 
Homero Barreto PTB 
Kátia Abreu PFL 
Maurício Rabelo PL 
Osvaldo Reis PMDB 
Pastor Amarildo PSC 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de Tocantins 8

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB 
Antonio Joaquim PSDB 
César Bandeira PFL 
Costa Ferreira PSC 
Dr. Ribamar Alves PSB 
Gastão Vieira PMDB 
João Castelo PSDB 
Neiva Moreira PDT 
Nice Lobão PFL 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Terezinha Fernandes PT 
Wagner Lago PDT 
Total de Maranhão 15

CEARÁ

Almeida de Jesus PL 
André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Cambraia PSDB 
Ariosto Holanda PSB 
Arnon Bezerra PTB 
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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 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PSDB 
Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará 22

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
B. Sá PSB 
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar PFL 
Marcelo Castro PMDB 
Moraes Souza PMDB 
Mussa Demes PFL 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Simplício Mário PT 
Total de Piauí 10

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Betinho Rosado PFL 
Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Iberê Ferreira PSB 
Ney Lopes PFL 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte 7

PARAÍBA

Armando Abílio PSDB 
Benjamin Maranhão PMDB 
Carlos Dunga PTB 
Domiciano Cabral PSDB 
Enivaldo Ribeiro PP 
Lúcia Braga PMDB 
Luiz Couto PT 
Marcondes Gadelha PSB 
Wellington Roberto PL 
Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba 10

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
Armando Monteiro PTB 
Carlos Batata PFL 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PL 
Joaquim Francisco PFL 
Joel de Hollanda PFL 
Jorge Gomes PSB 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra PFL \\
José Múcio Monteiro PTB 
Luiz Piauhylino PDT 
Maurício Rands PT 
Osvaldo Coelho PFL 
Pastor Francisco Olímpio PSB 
Paulo Rubem Santiago PT 
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB 
Roberto Magalhães PFL 
Salatiel Carvalho PFL 
Total de Pernambuco 22

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Givaldo Carimbão PSB 
Helenildo Ribeiro PSDB 
José Thomaz Nonô PFL 
Maurício Quintella Lessa PDT 
Olavo Calheiros PMDB 
Rogério Teófilo PPS 
Total de Alagoas 7

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Cleonâncio Fonseca PP 
Heleno Silva PL 
Jackson Barreto PTB 
João Fontes PDT 
Jorge Alberto PMDB 
José Carlos Machado PFL 
Mendonça Prado PFL 
Total de Sergipe 8

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Aroldo Cedraz PFL 
Claudio Cajado PFL 
Colbert Martins PPS 
Daniel Almeida PCdoB 
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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 
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 
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 34

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Ana Guerra PT 
Aracely de Paula PL 
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 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eliseu Resende PFL 
Fernando Diniz PMDB 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Herculano Anghinetti PP 
Isaías Silvestre PSB 
Ivo José PT 
Jaime Martins PL 
João Magalhães PMDB 
João Magno PT 

João Paulo Gomes da Silva 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 
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 
Saraiva Felipe PMDB 
Sérgio Miranda PDT 
Vadinho Baião PT 
Virgílio Guimarães PT 
Vittorio Medioli PV 
Total de Minas Gerais 50

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Iriny Lopes PT 
Jair de Oliveira PMDB 
Manato PDT 
Marcus Vicente PTB 
Neucimar Fraga PL 
Nilton Baiano PP 
Renato Casagrande PSB 
Ricardo Santos PSDB 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo 10

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL 
Alexandre Cardoso PSB 
Alexandre Santos PMDB 
Almerinda de Carvalho PMDB 
Almir Moura S.Part. 
André Costa PDT 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Bernardo Ariston PMDB 
Carlos Nader PL 
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Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Deley PSC 
Dr. Heleno PSC 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Elaine Costa PTB 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Gonçalves PTB 
Francisco Dornelles PP 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Jorge Bittar PT 
José Divino S.Part. 
Josias Quintal PSB 
Juíza Denise Frossard PPS 
Laura Carneiro PFL 
Leonardo Picciani PMDB 
Luiz Sérgio PT 
Miro Teixeira PDT 
Moreira Franco PMDB 
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Baltazar PSB 
Reinaldo Betão PL 
Renato Cozzolino PDT 
Rodrigo Maia PFL 
Ronaldo Cezar Coelho PSDB 
Sandro Matos PTB 
Simão Sessim PP 
Total de Rio de Janeiro 38

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 
Arnaldo Madeira PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Cláudio Magrão PPS 
Corauci Sobrinho PFL 
Dimas Ramalho PPS 
Durval Orlato PT 
Edinho Montemor PSB 
Edna Macedo PTB 
Elimar Máximo Damasceno PRONA 
Fleury PTB 
Gilberto Nascimento PMDB 
Iara Bernardi PT 
Ildeu Araujo PP 

Ivan Valente PSOL 
Jamil Murad PCdoB 
Jefferson Campos PTB 
João Batista PP 
João Paulo Cunha PT 
José Eduardo Cardozo PT 
Jovino Cândido PV 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciano Zica PT 
Luiz Carlos Santos PFL 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT 
Luiza Erundina PSB 
Marcelo Ortiz PV 
Marcos Abramo PP 
Mariângela Duarte PT 
Medeiros PL 
Michel Temer PMDB 
Nelson Marquezelli PTB 
Neuton Lima PTB 
Orlando Fantazzini PSOL 
Paulo Lima PMDB 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Professor Luizinho PT 
Ricardo Berzoini PT 
Roberto Gouveia PT 
Robson Tuma PFL 
Salvador Zimbaldi PSB 
Vadão Gomes PP 
Vanderlei Assis PP 
Vicente Cascione PTB 
Vicentinho PT 
Walter Barelli PSDB 
Walter Feldman PSDB 
Wanderval Santos PL 
Xico Graziano PSDB 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de São Paulo 58

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

Agnelo Queiroz PCdoB 
Alberto Fraga PFL 
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Jorge Pinheiro PL 
Sigmaringa Seixas PT 
Tadeu Filippelli PMDB 
Tatico PTB 
Total de Distrito Federal 6

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Enio Tatico PTB 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB 
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB 
Neyde Aparecida PT 
Pedro Chaves PMDB 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado PFL 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PL 
Vilmar Rocha PFL 
Total de Goiás 17

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 
Total de Mato Grosso do Sul 8

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PPS 
André Zacharow PMDB 
Assis Miguel do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PL 
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 

Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB 
Oliveira Filho PL 
Osmar Serraglio PMDB 
Reinhold Stephanes PMDB 
Ricardo Barros PP 
Selma Schons PT 
Takayama PMDB 
Vitorassi PT 
Total de Paraná 27

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Carlito Merss PT 
Edinho Bez PMDB 
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PFL 
Ivan Ranzolin PFL 
João Matos PMDB 
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 
Alceu Collares PDT 
Beto Albuquerque PSB 
Cezar Schirmer PMDB 
Darcísio Perondi PMDB 
Edir Oliveira PTB 
Eliseu Padilha PMDB 
Enio Bacci PDT 
Érico Ribeiro PP 
Francisco Appio PP 
Francisco Turra PP 
Henrique Fontana PT 
José Otávio Germano PP 
Júlio Redecker PSDB 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni PFL 
Orlando Desconsi PT 
Osmar Terra PMDB 
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Pastor Reinaldo PTB 
Paulo Gouvêa PL 
Paulo Pimenta PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Tarcísio Zimmermann PT 
Total de Rio Grande do Sul 28

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
lista de presença registra o comparecimento de 459 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência consulta o Plenário sobre o acordo para 
concessão de incentivo fundamental ao esporte bra-
sileiro. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre 
a mesa requerimento de urgência urgentíssima para o 
Projeto de Lei nº 6.999, de 2006, que dispõe sobre a 
concessão de incentivos fiscais para a realização de 
projetos desportivos e paradesportivos. 

Todas as Lideranças estão de acordo, sem ex-
ceção.

“REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 4388, DE 
2006

Senhor Presidente, requeiro, nos termos do art. 
155 do Regimento Interno, urgência para tramitação do 
Projeto de Lei nº 6.999, de 2006, de autoria do Poder 
Executivo, que “Dispõe sobre a concessão de incen-
tivos fiscais para a realização de projetos desportivos 
e paradesportivos e dá outras providências”.

Sala das Sessões,   de novembro de 2006. – Ag-
nelo Queiroz, Vice-Líder do PCdoB; Júlio Lopes, 
Vice-Líder do PP; José Carlos Araújo, Vice-Líder do 
PL; Fernando Coruja, Líder do PPS; Bismarck Maia, 
Vice-Líder do PSDB; José Múcio Monteiro, Líder do 
PTB; Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do PMDB; 
Sarney Filho, Vice-Líder do PV; Zezéu Ribeiro, Vice-
Líder do PT; José Rocha, Vice-Líder do PFL; Miro 
Teixeira, Líder do PDT.”

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) – Item 1.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 123-E, DE 2004 

(Do Sr. Jutahy Junior)

Discussão, em turno único, das emen-
das do Senado Federal ao Projeto de Lei 
Complementar nº 123-D, de 2004 – Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa 

de Pequeno Porte. Pendente de parecer da 
Comissão Especial.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Que-
ro cumprimentar o autor do projeto, o ilustre Líder do 
PSDB, Deputado Jutahy Junior.

A Presidência informa que se trata de lei com-
plementar, mas, se houver acordo geral, sem nenhum 
voto discordante, poderemos votar simbolicamente. 
Já houve precedente nesta Casa. Já houve decisão 
nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer às emendas do 
Senado Federal ao projeto, pela Comissão Especial, 
ao ilustre Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Parlamentares, em 
revisão pelo Senado Federal, o Projeto de Lei Com-
plementar nº 123, de 2006, aprovado pela Câmara 
dos Deputados, recebeu 34 emendas, 14 de mérito 
e 20 de redação, das quais este Relator não acatou 
apenas 4 emendas.

O exame a cargo desta Comissão circunscreve-
se aos aspectos de constitucionalidade, juridicididade, 
regimentalidade e técnica legislativa das emendas em 
foco, à vista da discriminação de competências constan-
te dos arts. 32, inciso IV, alínea “a”, e 53, inciso III; da 
compatibilidade e adequação com o Plano Plurianual, 
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento 
anual, na forma dos arts. 32, inciso X, alínea “h”, e 53, 
inciso II, todos do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, bem como a apreciação de mérito. 

Tendo como parâmetro a constitucionalidade, a 
juridicidade, a regimentalidade e a técnica legislativa, 
nenhum reparo deve ser feito às emendas, à exceção 
da do Senado de nº 10, pois a referência correta não 
é a “benefícios desta lei”, mas sim “benefícios desta lei 
complementar”. Tal motivo levaria a apresentação de 
emenda de redação por parte desta Comissão Espe-
cial, mas consideramos, além disso, que tal emenda é 
inconstitucional pelas razões a seguir apontadas.

A Emenda do Senado nº 10 traz uma regra bas-
tante gravosa para as microempresas e empresas de 
pequeno porte ao estabelecer que a reincidência do 
descumprimento de obrigações trabalhistas importa 
exclusão dos benefícios da lei complementar. A pre-
valecer a regra, qualquer descumprimento, por menor 
que seja, trará tal conseqüência jurídica. Não se pre-
vê a possibilidade de reabilitação do empresário nem 
por quanto tempo ele estará excluído dos benefícios. 
A esse respeito, ressalte-se que, em matéria penal, 
em que as sanções são muito mais gravosas que as 



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 51639 

previstas em normas trabalhistas ou empresariais, a 
Constituição Federal determina a individualização da 
pena e, como seu consectário, a gradação desta em 
função das condutas praticadas, proibindo, além disso, 
a imposição de penas com caráter perpétuo (o que pa-
rece ser o caso da norma em comento, ao não prever 
prazo para a reabilitação nem o período de duração 
da vedação). Por isso, entendemos que tal emenda 
padece flagrantemente de inconstitucionalidade.

Quanto aos requisitos da compatibilidade e ade-
quação com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e com o Orçamento Anual, as Emendas 
nºs 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 
26, 27, 28, 29 e 30 não têm implicação orçamentária 
ou financeira, por se tratar de emendas de redação. 

As demais emendas satisfazem aos requisitos 
de compatibilidade e adequação com o Plano Pluria-
nual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o 
Orçamento Anual, pois não criam renúncia de receita 
nem aumento de despesa. Ao contrário, observa-se 
que apenas com a prorrogação do regime tributário 
para 1º de julho de 2007 há uma considerável econo-
mia fiscal para o ano de 2007.

No mérito, manifestamo-nos contrariamente à 
aprovação das seguintes emendas: 

– Emenda de Redação nº 8: ao retirar uma vír-
gula do inciso XVI do §1º do art. 17 sob o pretexto 
de aprimorar o texto (tendo em vista ter sido aprova-
da como emenda de redação), modifica o sentido da 
disposição anterior, reduzindo a amplitude do bene-
fício trazido pela Câmara dos Deputados na votação 
em Plenário. Observamos que o Senado Federal se 
equivocou ao entender que as escolas livres, de idio-
mas e outras seriam tributadas na forma do Anexo III 
e não recolheriam a contribuição para a Seguridade 
Social, pois o inciso IV do § 5º do art. 18 determina 
que o recolhimento de tais escolas é feito na forma 
do Anexo IV, devendo tal contribuição ser recolhida 
de forma destacada;

– Emenda do Senado nº 4: veda às empresas 
que atuem com locação de bens imóveis de ingresso 
no SIMPLES Nacional. O Relator da matéria no Se-
nado Federal entendeu que tal regime tributário só 
seria aplicado às empresas que atuam com locação 
de móveis – móveis, não imóveis –, tendo em vista o 
tratamento diferenciado previsto no projeto de lei com-
plementar, o que levou à previsão da vedação. Ocorre 
que o intuito da Câmara dos Deputados jamais foi o de 
vedar o ingresso desse setor no SIMPLES Nacional 
e  o tratamento diferenciado previsto para a locação 
de bens móveis deve-se unicamente ao fato de que o 
Supremo Tribunal Federal já decidiu que as empresas 
de locação de bens móveis estão fora do campo de in-

cidência do ICMS e do ISS, mas o mesmo não ocorre 
com relação às empresas que administram a locação 
de bens imóveis de terceiros; e

– Emenda nº 6: dificulta sobremaneira a fiscaliza-
ção do recolhimento do ISS por parte do município em 
que houve a prestação do serviço ao obrigar o recolhi-
mento no local do estabelecimento da matriz.

Ante o exposto, acerca das Emendas do Se-
nado de nºs 1, 14, e das Emendas de Redação de 
nºs 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 
26, 27, 28, 29 e 30 ofertadas pelo Senado Federal 
ao Projeto de Lei Complementar nº 123, de 2004, tal 
como aprovado pelo Plenário da Câmara dos Depu-
tados, votamos: 

a) pela aprovação das Emendas de Re-
dação de nºs 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 e 30;

b) pela rejeição da Emenda de Reda-
ção nº 8;

c) pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade, regimentalidade e técnica legis-
lativa das Emendas do Senado nºs 1 a 9 e 
11 a 14;

d) pela legalidade, juridicidade e regi-
mentalidade da Emenda do Senado nº 10, 
mas pela inconstitucionalidade e falta de téc-
nica legislativa da mesma;

e) pela não-implicação orçamentária ou 
financeira das Emendas de Redação nºs 2, 
3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 
26, 27, 28, 29 e 30; 

f) pela compatibilidade e adequação com 
o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e com o Orçamento Anual da 
Emendas dos Senado nºs 1 a 14; 

g) no mérito, pela aprovação das Emen-
das do Senado nºs 1 a 3, 5 e 7 a 9 e 11 a 
14; 

h) no mérito, pela rejeição das Emendas 
do Senado nºs 4, 6 e 10. 

Este é o relatório, Sr. Presidente, que submeto 
à apreciação de V.Exas., agradecendo ao Presidente 
Aldo Rebelo, ao nosso Presidente em exercício Ino-
cêncio Oliveira e a toda a Mesa o empenho em apro-
var esse projeto de lei de tamanha importância para a 
vida do País, e também ao Deputado José Pimentel, 
co-Relator deste projeto, ao Deputado Carlos Melles, 
aqui presente, Presidente da Comissão Especial, que 
estava pronto para votar o projeto na Comissão Espe-
cial, a partir do entendimento da urgência de o votar-
mos, assim como aos Consultores Legislativos Adriano 
Nóbrega, Adaílton Teixeira e Maria Terezinha Donati 
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o grande trabalho feito. Agradeço especialmente a to-
dos os autores dos 17 projetos de lei, começando pelo 
mais antigo deles, o do Deputado Jutahy Junior, nosso 
Líder. Depois 16 outros projetos foram apensados, 1 
do Governo e mais 15 projetos de Sras. e Srs. Depu-
tados desta Casa. Conseqüentemente, nesta etapa 
final, encerra-se com esta votação um processo que 
começou há alguns anos, quando esta Casa aprovou 
a emenda à Constituição, também de autoria do nos-
so Líder Jutahy Junior, que possibilitava a criação de 
um sistema unificado.

Assim como a Lei dos Portos, aprovada nesta 
Casa, a lei que aprovaremos agora atende aos interes-
ses nacionais. É uma lei republicana, que atende aos 
interesses do Governo, da Oposição, dos trabalhadores 
e dos pequenos e microempresários. Se entrasse em 
vigor em janeiro já possibilitaria um crescimento de 2% 
adicional no PIB brasileiro. Como só entrará em vigor 
em julho e vigorará por apenas 6 meses em 2007, o 
crescimento da economia será de apenas 1%. Essa é 
a nossa previsão econômica. 

Como economista, projetamos estatisticamen-
te os grandes benefícios dessa lei incorporadora das 
pequenas e microempresas, uma das mais modernas 
da história do Parlamento brasileiro. Eu e o Deputado 
José Pimentel temos conversado muito sobre isso 
com o Deputado Carlos Melles, e temos certeza de 
que essa lei vai dar uma grande contribuição à eco-
nomia brasileira, ajudando a formalizar e a otimizar os 
pequenos negócios. 

Sr. Presidente, quero parabenizar também V.Exa., 
que sempre conduziu com muita firmeza e tranqüilida-
de todo este processo.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 123, DE 2006

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PROJETO 
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte.

Autor: Senado Federal
Relator Deputado Luiz Carlos Hauly

I – Relatório

Em revisão pelo Senado Federal, o Projeto de Lei 
Complementar nº 123, de 2006, aprovado pela Câmara 
dos Deputados, recebeu um considerável conjunto de 
emendas, as quais retornam a esta Comissão Especial 
para análise quanto à constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade, regimentalidade, técnica legislativa, com-
patibilidade e adequação com o Plano Plurianual, com 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o orçamento 
anual, bem como apreciação de mérito.

Dentre as Emendas apresentadas, as de núme-
ros 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 
26, 27, 28, 29 e 30 são de redação, cabendo apenas 
apreciação acerca da correção, ou não, da modifica-
ção proposta. Em síntese, as emendas de redação 
promovem o seguinte:

– a Emenda nº 2 promove correção de 
texto;

– a Emenda nº 3 promove correção de 
texto;

– a Emenda nº 4 promove correção de 
texto;

– a Emenda nº 6 desmembra o § 3º do 
art. 13 em dois parágrafos;

– a Emenda nº 7 promove correção de 
texto;

– a Emenda nº 8 modifica o sentido do 
inciso XVI do § 1º do art. 13, ao suprimir uma 
vírgula, restringindo a abrangência da expres-
são “escolas livres;

– A Emenda nº 11 promove modificação 
de texto sem alterar-lhe o sentido;

– A Emenda nº 13 promove modificação 
de texto sem alterar-lhe o sentido;.

– A Emenda nº 16 promove correção 
de texto;

– A Emenda nº 17 promove correção 
de texto;

– A Emenda nº 18 promove correção 
de texto;

– A Emenda nº 20 promove correção 
de texto;

– A Emenda nº 21 promove correção 
de texto;

– A Emenda nº 22 promove alteração de 
modificar-lhe o sentido;

– A Emenda nº 25 promove correção 
de texto;

– A Emenda nº 26 promove correção 
de texto;

– A Emenda nº 27 promove correção 
de texto;

– A Emenda nº 28 promove correção 
de texto;

– A Emenda nº 29 promove correção 
de texto;
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– A Emenda nº 30 promove correção 
de texto.

Já as Emendas do Senado são 14, como se-
gue:

– a Emenda do Senado nº 1 promove 
alteração no inciso I do art. 2º, ao vincular o 
Comitê Gestor ao Ministério da Fazenda;

– a Emenda do Senado nº 2 promove 
alteração na redação do inciso X do § 1º do 
art. 13, ao retirar a expressão “na qualidade 
de microempresa”, a fim de manter isonomia 
entre as microempresas e as empresas de 
pequeno porte;

– A Emenda do Senado nº 3 modifica o 
inciso XIV do § 1º do art. 17, alterando a reda-
ção de “operadores autônomos de transporte 
de passageiros” para “transporte municipal de 
passageiros”, pois os operadores autônomos 
são tributados unicamente pelo imposto de 
renda como pessoas físicas;

– A Emenda do Senado nº 4 retira da 
possibilidade de usufruir do Simples Nacio-
nal as empresas que administram locação de 
bens imóveis;

– A Emenda do Senado nº 5 determina 
a forma de incidência do Simples Nacional so-
bre as empresas que exploram a atividade de 
transporte interestadual e intermunicipal;

– A Emenda do Senado nº 6 determina 
que, em caso de a microempresa e a empresa 
de pequeno porte possuírem filiais, o recolhi-
mento será feito na matriz, determinando ainda 
que o Comitê Gestor regulamentará a partilha 
de recursos decorrente de tal arrecadação;

– A Emenda do Senado nº 7 determina 
que o Comitê Gestor regulará a forma como 
será feita a distribuição dos valores arrecada-
dos a título de Simples Nacional, bem como 
transforma o § 2º do art. 22 em dispositivo 
autônomo;

– A Emenda do Senado nº 8 dispõe que, 
se a microempresa ou a empresa de pequeno 
porte optarem por se retirar do Simples Nacio-
nal no mês de janeiro de determinado ano, es-
tará excluída do regime durante todo esse ano, 
o que era uma lacuna do texto anteriormente 
aprovado pela Câmara dos Deputados;

– A Emenda do Senado nº 9 aprimora a 
redação do art. 45, ao fazer referência a objeto 

licitado, bem como corrige omissão na remis-
são ao § 2º do art. 44;

– A Emenda do Senado nº 10 determi-
na que a reincidência no não-atendimento de 
normas trabalhistas implica exclusão da micro-
empresa ou empresa de pequeno porte dos 
benefícios da lei complementar;

– A Emenda do Senado nº 11 determina 
que o Simples Nacional entrará em vigor em 
1º.de julho de 2007;

– As Emendas do Senado nºs 12 e 13 
modificam a redação do art. 88, por ter o Se-
nado Federal considerado que a concessão 
de isenções ou reduções de ICMS ou ISS é 
matéria que deve ser regulada futuramente 
pelos Estados e Municípios;

– A Emenda do Senado nº 14 corrige a 
primeira faixa de receitas dos Anexos I e II, 
pois havia uma pequena incorreção no texto 
anterior.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O exame a cargo desta Comissão circunscreve-
se aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade, 
regimentalidade e de técnica legislativa das emendas 
em foco, à vista da discriminação de competências 
constante dos arts. 32, inciso IV, alínea a, e 53, inci-
so III; da compatibilidade e adequação com o plano 
plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e 
o orçamento anual, na forma dos arts. 32, inciso X, 
alínea h e 53, inciso II, todos do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, bem como apreciação 
de mérito.

Tendo como parâmetro a constitucionalidade, a 
juridicidade, a regimentalidade e a técnica legislativa, 
nenhum reparo deve ser feito às emendas, à exce-
ção da do Senado de número 10, pois a referência 
correta não é a “benefícios desta lei”, mas sim “be-
nefícios desta lei complementar. Tal motivo levaria 
à apresentação de Emenda de Redação por parte 
desta Comissão Especial, mas, consideramos, além 
disso, que tal Emenda é inconstitucional pelas razões 
a seguir apontadas:

A Emenda do Senado nº 10 traz uma regra bas-
tante gravosa para as microempresas e empresas de 
pequeno porte ao estabelecer que a reincidência no 
descumprimento de obrigações trabalhistas importa 
exclusão dos benefícios da lei complementar. A pre-
valecer a regra, qualquer descumprimento, por menor 
que seja, trará tal conseqüência jurídica. Não se prevê 
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a possibilidade de reabilitação do empresário e nem 
por quanto tempo ele estará excluído dos benefícios. 
A esse respeito, ressalte-se que, em matéria penal, 
em que as sanções são muito mais gravosas que as 
previstas em normas trabalhistas ou empresariais, 
a Constituição Federal determina a individualização 
da pena e, como seu consectário, a gradação desta 
em função das condutas praticadas, proibindo, além 
disso, a imposição de penas com caráter perpétuo 
(o que parecer ser o caso da norma em comento, ao 
não prever prazo para a reabilitação e nem o perí-
odo de duração da vedação). Por isso, entendemos 
que tal Emenda padece, flagrantemente, de incons-
titucionalidade.

Quanto aos requisitos da compatibilidade e ade-
quação com o plano plurianual, com a lei de diretrizes 
orçamentárias e com o orçamento anual, as Emendas 
nºs 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 
26, 27, 28, 29 e 30 não têm implicação orçamentária 
ou financeira, por se tratar de emendas de redação.

As demais emendas satisfazem aos requisitos 
da compatibilidade é adequação com o plano pluria-
nual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com o 
orçamento anual, pois não criam renúncia de receita 
e nem aumento de despesa. Ao contrário, observa-se 
que apenas com a prorrogação do regime tributário 
para 1º de julho de 2007, há uma considerável eco-
nomia fiscal para o ano de 2007.

No mérito, manifestamo-nos contrariamente à 
aprovação das seguintes Emendas:

– Emenda de redação nº 8, ao retirar uma 
vírgula do inciso XVI do § 1º do art. 17 sob o 
pretexto de aprimorar o texto (tendo em vista 
ter sido aprovada como Emenda de Redação), 
modifica o sentido da disposição anterior, re-
duzindo a amplitude do benefício trazido pela 
Câmara dos Deputados na votação em Plená-
rio. Observamos que o Senado Federal equivo-
cou-se ao entender que as escolas livres, de 
idiomas e outras seriam tributadas na forma 
do Anexo III e não recolheriam a contribuição 
para a Seguridade Social, pois o inciso IV do 
§ 5º do art. 18 determina que o recolhimento 
de tais escolas é feito na forma do Anexo IV, 
devendo tal contribuição ser recolhida de for-
ma destacada;

– Emenda do Senado nº 4 veda às empre-
sas que atuem com locação de bens imóveis 
de ingresso no Simples Nacional, O Relator da 
matéria no Senado Federal entendeu que tal 
regime tributário só seria aplicado às empre-

sas que atuam com locação de móveis, tendo 
em vista o tratamento diferenciado previsto 
no projeto de lei complementar, o que levou à 
previsão da vedação. Ocorre que o intuito da 
Câmara dos Deputados jamais foi o de vedar o 
ingresso desse setor no Simples Nacional e o 
tratamento diferenciado previsto para a locação 
de bens móveis deve–se unicamente ao fato 
de que o Supremo Tribunal Federal já decidiu 
que as empresas de locação de bens móveis 
estão fora do campo de incidência do ICMS 
e do ISS, mas o mesmo não ocorre com rela-
ção às empresas que administram a locação 
de bens imóveis de terceiros; e

Emenda nº 6 dificulta sobremaneira a fiscalização 
do recolhimento doISS  por parte do município em que 
houve a prestação do serviço ao obrigar o recolhimento 
no local do estabelecimento da matriz.

Ante o exposto, acerca das Emendas do Senado 
nos 1 a 14 e das Emendas de Redação nos 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 
e 30 ofertadas pelo Senado Federal ao Projeto de Lei 
Complementar nº 123, de 2004, tal como aprovado pelo 
Plenário da Câmara dos Deputados votamos:

a) Pela aprovação das Emendas de Re-
dação nos 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 
21, 22,  25, 26, 27, 28, 29 e 30;

b) pela rejeição da Emenda de Reda-
ção nº 8;

c) pela constitucionalidade, legalidade, ju-
ridicidade, regimentalidade e técnica legislativa 
das Emendas do Senado nos l a 9e 11 a 14;

d) pela legalidade, juridicidade e regi-
mentalidade da Emenda do Senado nº 10, 
mas pela inconstitucionalidade e falta de téc-
nica legislativa da mesma;

e) pela não–implicação orçamentária ou 
financeiras das Emendas de Redação nº 2, 3, 
4, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 
26, 27, 28, 29 e 30;

f) pela compatibilidade e adequação com 
o plano plurianual, com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e com o orçamento anual das 
Emendas do Senado nos 1 a 14;

g) no mérito, pela aprovação das Emen-
das do Senado nos  1 a 3,5 e 7 a 9 e 11 a 14;

h) no mérito, pela rejeição das Emendas 
do Senado nos 4, 6 e 10.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2005. 
– Deputado  Luiz Carlos Hauly, Relator.
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O SR. SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem, para pedir ao Deputado Luiz 
Carlos Hauly um esclarecimento sobre uma questão 
fundamental

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

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PDT – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Deputado Luiz Carlos 
Hauly, V.Exa. considerou inconstitucional a Emenda 
nº 10, uma emenda importante, que diz respeito a di-
reitos trabalhistas. Qual a razão da inconstitucionali-
dade? V.Exa. pode dar ao Plenário o direito de opinar 
sobre essa emenda. Se considerá-la inconstitucional, 
sequer poderemos destacá-la. O Plenário da Câmara 
não poderá dar uma opinião sobre o tema.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – V.Exa. ponderou 
comigo há pouco; refleti com a consultoria técnica, 
com os Deputados José Pimentel e Carlos Melles, e 
reconhecemos o mérito. Vamos, porém, trabalhar num 
projeto que não seja tão gravoso como esse, porque 
na verdade não pode haver esse tipo de punição dra-
coniana. Temos de trabalhar uma proposta que real-
mente preveja uma punição graduada, e que não seja 
inconstitucional, por conta dos direitos das empresas. 
Na eventualidade de reincidência, por pequeno que 
seja o erro, a empresa estará excluída totalmente dos 
benefícios da lei. 

O SR. SÉRGIO MIRANDA – Nunca mais voltará 
à sua proteção?

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Exato. 
Quando a Receita Federal exclui uma microem-

presa, o que acontece? Quando foram excluídas as 
oficinas mecânicas, fizemos um grande movimento, 
durante alguns meses nesta Casa, para reincluí-las, 
porque havia o entendimento, surgido depois de mui-
tos anos, de que as oficinas mecânicas não poderiam 
estar no SIMPLES Federal. 

O SR. SÉRGIO MIRANDA – E a razão da in-
constitucionalidade?

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – É exatamente a 
punição exagerada, o excesso, a exacerbação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Depu-
tado Luiz Carlos Hauly, a Mesa Diretora elogia V.Exa. 
pelo belíssimo trabalho, com o que todos concordam. 
Essa lei brasileira sobre as pequenas e microempresas 
é uma das mais modernas do mundo, embora, logi-
camente, ainda haja alguns senões. Louvo também o 
primeiro autor da matéria, o Deputado Jutahy Junior, 
o Presidente da Comissão Especial Carlos Melles e 
todos os que deram sua tão importante contribuição 
a esta votação.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – O SEBRAE e 
todas as entidades de pequenas e microempresas 
do País.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Exa-
tamente.

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, há 
várias emendas do Senado, e algumas foram acolhi-
das pelo Relator, outras rejeitadas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Serão 
distribuídas cópias das emendas.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sim, mas so-
licito que seja feita a distribuição do parecer do Relator 
antes de começar a discussão. Assim, quando discutir, 
vou saber qual emenda foi acolhida e qual não foi, e 
vou poder dar um encaminhamento correto, com esse 
entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
ilustre Relator já apresentou seu parecer da tribuna. 
As emendas do Senado fazem parte do parecer. A 
Presidência lerá aquelas que foram acolhidas e as 
que não foram. O Deputado Arnaldo Faria de Sá, úl-
timo orador inscrito para discutir a matéria, quer dar 
início à discussão.

Louvo o trabalho desenvolvido. É muito importan-
te a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Mas 
cada um faz restrição a alguma emenda, a exemplo 
do Deputado Sérgio Miranda; assim sendo, gostaria 
de iniciar a discussão concedendo a palavra ao ilustre 
Deputado Sérgio Miranda.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
discussão a matéria.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Mi-
randa.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PDT – MG. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, inscrevi-me para falar em favor da lei. 

Defendo a simplificação tributária, a agilidade na 
burocracia, a formalização do trabalho e o processo de 
geração de empregos que será criado. Mantenho, no 
entanto, minhas críticas ao projeto original. 

Acho absurda a exclusão do Sistema S sem um 
debate. Os Estados mais prejudicados serão os do 
Nordeste, onde a necessidade da educação é mais 
premente. Nesses Estados predominam as pequenas 
e microempresas. 

Considero absurda a flexibilização da legislação 
trabalhista, e inconstitucionais as mudanças previden-
ciárias. Das 4 emendas rejeitadas, defendo a posição do 
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Relator em relação a 3 delas. Faço, no entanto, um apelo 
a todos os colegas, em relação à Emenda nº 10. 

Essa lei flexibilizou a legislação trabalhista. Mais 
ainda: flexibilizou a fiscalização da legislação trabalhis-
ta. Para multar uma empresa, além da primeira visita, 
haverá uma norma de conduta a ser respeitada: a ne-
cessidade de uma segunda visita. 

Com todas essas flexibilizações, o Senado fixou 
um ferrolho, aliás uma frágil tramela: a reincidência 
no não-atendimento de normas trabalhistas implica a 
exclusão da microempresa. 

Trata-se de uma forma de proteger o trabalhador, 
Srs. Deputados. Que tempos são estes? A Casa dos 
seniores, que representa o Estado, faz uma inovação 
avançada, mas a Casa do povo, que deveria represen-
tar os interesses da maioria, rejeita-a?! 

Com a flexibilização pretende-se facilitar a vida 
das pessoas, mas elas no mínimo têm de cumprir a lei. 
A reincidência diz respeito à dupla fiscalização, às 6 
visitas do fiscal, podendo ainda ocorrer a retratação da 
empresa quando descumprir a norma de conduta.

Srs. Deputados, vamos aprovar o relatório. O 
Relator argumentou que havia inconstitucionalidade 
para evitar que V.Exas. debatessem o assunto. Con-
sidero isso uma forma de impedir que a maioria dos 
Deputados dê sua opinião quanto ao atentado contra 
os trabalhadores. 

Estamos recolhendo 52 assinaturas para defender 
a constitucionalidade do inciso elaborado pelo Senado 
e incluído na matéria. Não é nada mais, nada menos do 
que pressupor o cumprimento da lei. De certa forma, 
se nós, na Câmara, aprovarmos essa visão do Relator, 
estaremos incentivando o descumprimento da lei. 

Em defesa dos direitos dos trabalhadores, va-
mos, no mínimo, aprovar a salvaguarda imposta pelo 
Senado. 

É a opinião que apresento aos Deputados, aos 
partidos que se originam do mundo do trabalho, aos 
partidos democráticos da Casa.

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

sidência pede aos Parlamentares que sejam breves. 
Teremos 2 votações nominais sobre essa matéria, que 
requer quorum qualificado de 257 Parlamentares. Logo 
após completarmos o quorum, a Presidência encerra-
rá imediatamente a votação. Por isso, peço aos Srs. 
Parlamentares que permaneçam no plenário, para que 
possamos votar a outra lei complementar, que terá vo-
tação nominal, e por último a proposta de emenda à 
Constituição, que requer quorum qualificado de 308 
Parlamentares. Portanto, haverá 4 votações nominais.

Peço compreensão a todos. As matérias foram 
amplamente discutidas. Precisamos avançar para cum-

prir a pauta de hoje à noite, uma das mais produtivas da 
história deste Parlamento e desta Casa Legislativa.

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

O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, inicialmente parabenizo a Presidência da Mesa, 
os Srs. Líderes e toda esta Casa pela agilidade com 
que pautaram esse projeto, permitindo que ele seja 
aprovado nesta noite. É matéria da maior importância 
para a economia do nosso País, para as pequenas 
e microempresas que no Brasil se destacam – e no 
mundo todo é assim – como geradoras de emprego 
e de renda. 

As empresas  de fato devem ter, da parte do 
Governo e da parte da sociedade, a garantia não de 
privilégios, mas de condições de operar com menos 
burocracia e assim dinamizar a economia do País. Por 
isso sou favorável ao parecer do Sr. Relator, com todas 
as restrições. A lei não é a melhor, mas é, como sempre 
se diz nesta Casa, a possível, e temos de reconhecer 
que um passo importantíssimo está sendo dado em 
defesa da pequena e da microempresa neste País.

Reporto-me a um dispositivo legal a que já fiz re-
ferência anteriormente, e que, em termos tributários, 
praticamente retira os ganhos das empresas hoje par-
ticipantes do SIMPLES. Mas existe uma enorme gama 
de setores empresariais que a partir da aprovação 
dessa lei poderão ingressar no SIMPLES. Terão uma 
diminuição de carga tributária razoável, o que nos dei-
xa felizes e justifica a aprovação em definitivo dessa 
lei, para ir à sanção presidencial.

Todos nós estamos de parabéns. Toda a socie-
dade brasileira está de parabéns. Só lamento que o 
Senado tenha modificado o início da vigência da lei de 
1º janeiro para 1º de julho, pois a economia como um 
todo vai perder. O PIB poderia já no próximo ano ter 
um aumento de 2%, e não terá porque a lei só passará 
a vigorar a partir de julho.

Eram essas as minhas considerações, Sr. Presi-
dente. Até por uma questão de tempo, encerro minha 
intervenção. 

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

cedo a palavra ao Sr. Deputado Vignatti para falar fa-
voravelmente à matéria, e aproveito a oportunidade 
para agradecer a S.Exa. a desistência de encaminhar 
a votação para facilitar o primeiro processo nominal. 
Em seguida votaremos e aprovaremos a Lei Geral das 
Micro e Pequenas Empresas.

O SR. VIGNATTI (PT – SC. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a principal 
alteração que o Senado faz é aquela que o Deputado 
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Antonio Cambraia acabou de citar: o acordo em rela-
ção ao pedido dos Estados no sentido de que possam 
aderir à Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. 
Os Estados inclusive fizeram uma articulação política 
no Senado Federal para que essa lei fosse implemen-
tada a partir do mês de julho do ano que vem. Nosso 
interesse é implementá-la em janeiro, mas o Senado, 
obedecendo à articulação dos Governadores, deu-lhes 
um tempo para essa implementação.

Para o Brasil, Sr. Presidente, essa lei representa 
uma conquista extraordinária. Daqui a pouco votaremos 
o FUNDEB, que também importante para o País, mas o 
projeto ora em discussão é o mais importante que esta 
Casa votou nos últimos 4 anos. Estamos  fazendo uma 
justiça tributária extraordinária ao incluirmos pela primeira 
vez no SIMPLES o ISS, o ICMS e os 6 impostos federais, 
com a folha de pagamento. Vamos incluir 98,2% das pe-
quenas e microempresas deste País, as quais adminis-
tram 20% do PIB nacional, enquanto 1,8% das empresas 
deste País administram 80% do PIB nacional. Mas há um 
detalhe: essas empresas que administram 20% do PIB 
empregam 64% da mão-de-obra nacional.

É por isso que essa vai ser uma lei de inclusão. 
Temos 5 milhões, 500 e poucas mil empresas formais 
no Brasil, e mais de 10 milhões de empresas informais. 
Vamos garantir, a partir dessa lei, a contratação de 
muitos trabalhadores com carteira assinada. Vamos 
abrir também a oportunidade de muitos pequenos em-
presários se aposentarem e terem uma vida útil neste 
País. Eles vão poder ainda participar de licitação pú-
blica. Por isso, essa lei é extraordinária.

Sr. Presidente, quero cumprimentar o SEBRAE e as 
entidades aqui presentes, que trabalharam arduamente 
por esta conquista. Quero cumprimentar também todos 
os Deputados pela aprovação de uma das mais impor-
tantes leis existentes hoje no mundo para a pequena 
e a microempresa. Parabenizo todas as entidades que 
trabalharam nessa matéria, assim como a Câmara dos 
Deputados, que está dando um importante passo para 
a distribuição de renda e a inclusão social no Brasil, e 
o Presidente Lula, que vai sancionar esta lei e dar-nos 
motivos para fazermos uma grande festa.

O SR. SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PDT – MG. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
formulo a V.Exa. duas questões de ordem. A primeira 
é a seguinte: há um erro material no relatório, no que 
diz respeito à Emenda nº 10. O Relator argumenta que 
a emenda aprovada no Senado peca contra a técnica 
legislativa porque não se refere a “benefício desta lei 

complementar”. No avulso, porém, está claramente feita 
a referência: “benefício desta lei complementar”. 

A segunda questão de ordem que proponho a 
V.Exa. é esta: podemos pedir que seja retirada essa 
emenda da discussão e recorrer à Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania para discutir a inconsti-
tucionalidade argüida pelo Relator? Esse ponto poderia 
vir depois para a apreciação do Plenário. Poderíamos 
aprovar a lei, enquanto a Comissão de Constituição e 
Justiça deliberaria sobre esse posicionamento do Re-
lator no que diz respeito à constitucionalidade.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência vai ouvir o Relator-Adjunto, o Deputado José 
Pimentel, sobre essa questão de ordem de V.Exa. O 
Relator-Adjunto tem uma informação importante so-
bre isso para dar. Peço-lhe que preste atenção, para 
que depois a Presidência tome uma decisão sobre a 
segunda parte da sua questão de ordem.

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

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a Lei Geral e o atual SIMPLES Nacional, 
quando tratam da exclusão da empresa do sistema, 
criam regras de retorno. A Emenda nº 10, que veio do 
Senado, trata da exclusão das pequenas e microem-
presas da Lei Geral e do SIMPLES e não cria qual-
quer mecanismo para que elas retornem ao sistema. 
Portanto, a microempresa, uma vez excluída do SIM-
PLES, municipal, estadual ou federal, nunca mais po-
derá voltar ao sistema. 

Cito um exemplo: uma borracharia que paga no 
SIMPLES 4% de imposto ao ano, estando incluídos aí 
os impostos municipais, estaduais e federais, ao ser 
excluída pagará 35%, e nunca mais poderá voltar ao 
SIMPLES, em razão dessa redação. 

Por isso a emenda é inconstitucional. Ela trata 
de forma desigual duas empresas que estão no mes-
mo ramo de atividade. Portanto, a argumentação do 
nobre Relator de que a emenda é inconstitucional é 
procedente. 

Vamos manter a tradição da Casa de acolher o 
parecer do Relator. 

Muito obrigado.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

O  SR. SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PDT – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
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Deputado José Pimentel não explicitou que artigo da 
Constituição foi ferido pela emenda.

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, o Deputado 
Sérgio Miranda, que é mais antigo na Casa do que eu, 
sabe que se trata da isonomia de tratamento tributário 
e da vida das empresas nacionais. Solicito a S.Exa. 
que leia a Constituição para saber o artigo.

O SR. SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PDT – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apre-
sentei uma questão de ordem ao Deputado Inocêncio 
Oliveira, que presidia a sessão, e estou aguardando 
a resposta da Mesa.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos tentar 
um acordo. Conversei com o Deputado Sérgio Miranda. 
Se o conjunto de Líderes concordar, essa matéria poderá 
ser objeto de um projeto próprio, para o qual assinaríamos 
pedido de urgência urgentíssima. Aprovaríamos hoje a Lei 
Geral como está, e o Deputado Sérgio Miranda encarre-
gar-se-ia de recuperar esse dispositivo, com a preocupa-
ção do Deputado José Pimentel em relação ao reingresso 
das empresas. Isso poderia ser formalizado na sessão 
de amanhã, sem acordo de mérito. Se serão 3 anos ou 
não, isso surgirá no bojo da nova discussão. Assinaríamos 
o pedido de urgência urgentíssima, traríamos a matéria 
em separado ao Plenário e todos teriam a liberdade de 
se manifestar no voto, sem acordo de mérito.

Não devemos pressionar para a aprovação das 
emendas. Vamos aprovar o projeto e fazer o acordo 
quanto ao procedimento de urgência urgentíssima para 
um projeto de lei ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sr. Deputado 
Miro Teixeira, vou, em primeiro lugar, responder a ques-
tão de ordem do Deputado Sérgio Miranda, que indefiro, 
após colhidas as informações junto ao Presidente Ino-
cêncio Oliveira e ao Secretário-Geral da Mesa. 

Em segundo lugar, é claro que há...
O SR. SÉRGIO MIRANDA (PDT – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enca-

minharei recurso à Comissão de Constituição e Justiça 
sobre o indeferimento.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O recurso de 
V.Exa. será acolhido. E quanto à questão apresentada 
por V.Exa., naturalmente a Presidência não se opõe; 
pelo contrário, sempre que possível acolhe qualquer 
solução política vinda do Plenário, principalmente dos 
Srs. Líderes partidários.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há concor-
dância da Liderança do Governo, mas se puderem 
manifestá-la ao microfone seria melhor. Não há em-
baraço. Não é um jogo de pressões e contrapressões. 
Vamos votar as emendas e ver se abrimos essa pos-
sibilidade, que pelo visto está aberta.

Obrigado.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
quero ponderar o que eu disse ao Deputado Sérgio Mi-
randa, e o Deputado Miro Teixeira não estava presente. 
S.Exa. apresentou a questão depois. Ao terminar de 
ler o relatório, propus ao Deputado Sérgio Miranda que 
trabalhemos essa redação em outro projeto. Realmente, 
da forma como está, é inconstitucional e draconiana. 
Ela impede totalmente a microempresa de participar 
dos benefícios fiscais.

Queremos, sim, algo que esteja dentro da lega-
lidade, da constitucionalidade e da boa prática fiscal 
brasileira, com graduação. Dessa maneira, tenho a 
impressão de que os Líderes partidários poderiam, 
a exemplo de V.Exa., chegar a um futuro entendi-
mento.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Perfeita-
mente.

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, há um acor-
do quanto ao encaminhamento. Assumimos o compro-
misso de assinar a urgência e debater a matéria para 
encontrar uma forma de retorno dessas empresas, 
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porque, da maneira como se encontra, essa redação 
equivale a uma pena perpétua por qualquer equívoco 
que a empresa cometa.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Agradeço 
a V.Exa. por ter facilitado o andamento dos trabalhos 
no encaminhamento anterior.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para discutir 
a matéria, concedo a palavra ao último orador inscrito, 
Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, votarmos esse projeto de lei complementar é 
extremamente importante. Só lamento o fato de que a 
votação da vigência da parte tributária ficará para julho 
do ano que vem. Mas a parte básica da lei entrará em 
vigor imediatamente, até porque a emenda retarda a 
entrada em vigor apenas da faixa tributária. 

Repito: a parte principal da lei entrará em vigor. 
Chamo a atenção de V.Exas. para o fato de que 

nos arts. 4 a 11 se facilita demais o registro e a baixa 
das pequenas empresas. Os requisitos de segurança 
sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção 
contra incêndios, para a legalização, deverão ser sim-
plificados, racionalizados e uniformizados. As vistorias 
só ocorrerão após o início da operação do estabeleci-
mento, quando a atividade, por sua natureza, comportar 
grau de risco compatível com esse procedimento. Os 
Municípios emitirão alvará de funcionamento provisório, 
o que permitirá o início da operação do estabelecimen-
to imediatamente após o ato do registro. 

É verdade que a questão do Sistema S ficou 
meio complicada, mas ao longo do tempo resolvere-
mos esse aspecto. 

Outro importante ponto está contido no art. 78: 
as microempresas e empresas de pequeno porte que 
estiverem sem movimento há mais de 3 anos poderão 
dar baixa dos registros nos órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais independentemente do paga-
mento de débitos tributários, taxas ou multas devidas. 
Esse artigo é extremamente importante, uma vez que 
muitas pessoas não conseguem aposentar-se porque 
não fecharam sua microempresa. E não fecharam por-
que têm débito e não têm como pagá-lo. Por isso, não 
podem aposentar-se. A partir desse artigo resolver-
se-á essa questão.

Cumprimento o SEBRAE pelo grande trabalho 
durante a tramitação dessa medida provisória. Lamento 
apenas que a Receita Federal tenha colocado óbice 
para a entrada em vigor dessa lei. A Receita queria 
impedir sua aprovação, mas não conseguiu, porque 
esta Casa e o Senado deram um passo extremamen-
te importante. A entrada em vigor já no ano de 2007 
será fundamental para as pequenas empresas brasi-

leiras, pois gerará empregos e permitirá a saída dos 
trabalhadores da informalidade. As eventuais incorre-
ções dessa lei tão extensa poderão posteriormente 
ser dirimidas. 

Tenho certeza de que esta Casa dá um passo mui-
to grande na tentativa de resolver a questão da média, 
da pequena e da microempresa. Sem dúvida alguma, 
votarmos a matéria nesta oportunidade representará 
uma verdadeira alforria. Cumprimento o Relator Luiz 
Carlos Hauly pelo grande trabalho para fazer com que 
a lei entre em vigor no ano que vem e a parte tributária 
daqui a 6 meses. Apenas lamento que a Receita tenha 
sido tão mesquinha.

Parabéns a esta Casa, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-

dência registra a visita à Casa, na tarde de hoje, do 
Exmo. Prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e do 
Governador eleito do Estado, o ex-Ministro José Ser-
ra, acompanhado das Lideranças partidárias de suas 
respectivas bancadas na Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em dis-
cussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INS-
CRITOS, DECLARO ENCERRADA A DIS-
CUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao Sr. Deputado Vignatti. 
(Pausa.) S.Exa. desiste.

Com a palavra o Sr. Deputado Arnaldo Faria de 
Sá. (Pausa.) S.Exa. desiste.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Vamos votar.
O SR. BETO ALBUQUERQUE – Vamos votar, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Com a pa-

lavra o Deputado Arlindo Chinaglia. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há sobre 

a Mesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUES

Destaque Para Votação em Separado 
do Partido Liberal

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 161, inciso II c/c seu § 2º, do 
RICD, destaque para a votação em separado 
da Emenda nº 6, de autoria do Senado Federal, 
apresentada ao PLP nº 123-E/2004. (Emenda 
de Redação).

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2006. – 
Sandro Mabel, Vice-Líder do PL.
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DESTAQUE DE BANCADA (PPS)

Requeiro a Vossa Excelência, nos ter-
mos do art. 161, § 2º, do Regimento Inter-
no, destaque para votação em separado da 
Emenda nº 10 do Senado Federal ao Projeto 
de Lei Complementar nº 123, de 2004.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2006.  – 
Fernando Coruja, Líder do PPS.

 
REQUERIMENTO DE DESTAQUE 

(Bancada do PDT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, 

inciso II, combinado com o § 2º, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 10, 
do Senado Federal ao PLP nº 123/2004.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2006.  – 
Miro Teixeira – Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 
as Emendas nºs 1 a 3, 5, 7 a 9 e 11 a 14, com parecer 
favorável do Relator, ressalvados os destaques.

A votação será feita pelo sistema eletrônico.

EMENDA Nº 1 
(Corresponde à Emenda nº 1 – Relator)

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 2º 
do Projeto:

“Art. 2º .................................... ...............
I – Comitê Gestor de Tributação das Mi-

croempresas e Empresas de Pequeno Pjorte, 
vinculado ao Ministério da Fazenda, composto 
por 2 (dois) representantes da Secretaria de 
Receita Previdenciária, como representantes 
da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito 
Federal e 2 (dois) dos Municípios, para tratar 
dos aspectos tributários:

 .......................................................... ....

EMENDA Nº 2 
(Corresponde à Emenda nº 5 – Relator)

Dê-se a seguinte redação ao inciso X do § 1º do 
art. 13 do Projeto:

“Art. 13. .. ............................................. ..
 ........................................................ ......
§ 1º . .................................................. ....
 ...................................................... ........
X – Contribuição para a Seguridade So-

cial, relativa à pessoa do empresário, na qua-
lidade de contribuinte individual;

 .......................................................... ...”

EMENDA Nº 3 
(Corresponde à Emenda nº 9 – Relator)

Dê-se a seguinte redação ao inciso XIV do § 1º 
do art. 17 do Projeto:

“Art. 17. .................................................
 ..............................................................
XIV – transporte municipal de passa-

geiros;
 ..............................................................

EMENDA Nº 5 
(Corresponde à Emenda nº 12 – Relator)

Acrescente-se o seguinte inciso VI ao § 5º do 
art. 18 do Projeto:

“Art. 18.  ................................................
 ..............................................................
§ 5º  .......................................................
 ..............................................................
VI – as atividades de prestação de serviços 

de transportes intermunicipais e interestaduais 
serão tributadas na forma do Anexo V, acrescido 
das alíquotas correspondentes ao ICMS previstas 
no Anexo I, hipótese em que não estará incluída 
no Simples Nacional a contribuição prevista no 
inciso VI do art. 13, devendo esta ser recolhida 
segundo a legislação prevista para os demais 
contribuintes ou responsáveis.

 ..............................................................

EMENDA Nº 7 
(Corresponde à Emenda nº 15 – Relator)

Dê-se ao art. 22 do Projeto a seguinte redação, 
passando o atual § 2º a constituir-se art. 87, renome-
ando-se o atual § 1º do art. 22, para parágrafo único, 
e renumerando-se os arts. 87 e 88 para 88 e 89:

“Art. 22. O Comitê Gestor definirá o siste-
ma de repasses do total arrecadado, inclusive 
encargos legais, para o:

I – Município ou Distrito Federal, o valor 
correspondente ao ISS;

II – Estado ou Distrito Federal, o valor 
correspondente ao ICMS;

III – Instituto Nacional do Seguro Social, 
o valor correspondente à Contribuição para 
manutenção da Seguridade Social.

Parágrafo único. Enquanto o Comitê 
Gestor não regulamentar o prazo para o re-
passe previsto no inciso II do caput, este será 
efetuado nos prazos estabelecidos nos con-
vênios celebrados no âmbito do colegiado a 
que se refere a Constituição Federal, no art. 
155, §  2º, XII, g.”
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“Art. 87. O § 1º do art. 3º da Lei Complementar 
nº 63, de 11 de janeiro de 1990, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

‘Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................

§ 1º O valor adicionado corresponderá, para 
cada Município:

I – ao valor das mercadorias saídas, 
acrescido do valor das prestações de servi-
ços, no seu território, deduzido o valor das 
mercadorias entradas, em casa ano civil:

II – nas hipóteses de tributação simplifi-
cada a que se refere o parágrafo único do art. 
146 da Constituição Federal, e, em outras situ-
ações, em que se dispensem os controles de 
entrada, considerar-se-á como valor adicionado 
o percentual de 32% (trinta e dois por cento) 
da receita bruta.

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

EMENDA Nº 8 
(Corresponde à Emenda nº 19 – Relator)

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do caput 
do art. 31 e inclua-se § 4º ao mesmo artigo:

“Art. 31.  ................................................
I – na hipótese do inciso I do art. 30, 

a partir de 1º de janeiro do ano-calendário 
subseqüente, ressalvado o disposto no § 4º 
deste artigo;

 ..............................................................
§ 4º No caso de a microempresa ou a 

empresa de pequeno porte ser excluída do 
Simples Nacional no mês de janeiro, na hipó-
tese do inciso I do art. 30, os efeitos da exclu-
são dar-se-ão nesse mesmo ano.”

EMENDA Nº 9 
(Corresponde à Emenda nº 23 – Relator)

Dê-se ao art. 45 do Projeto a seguinte redação:

“Art. 45. . .............................................. ..
I – a microempresa ou empresa de pe-

queno porte melhor classificada poderá apre-
sentar proposta de preço inferior àquela con-
siderada vencedora do certame, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado;

II – não ocorrendo a contratação da mi-
croempresa ou empresa de pequeno porte, 

na forma do inciso I, serão convocadas as re-
manescentes que porventura se enquadrem 
na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44, na or-
dem classificatória, para o exercício do mes-
mo direito;

 ..............................................................
§ 1º Na hipótese da não contratação nos 

termos previstos no ‘caput’, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta origi-
nalmente vencedora do certame.

 ..............................................................

EMENDA Nº 11 
(Corresponde à Emenda nº 31 – Relator)

Dê-se a seguinte redação ao art. 87 do Projeto:

“Art. 87. Esta Lei Complementar entra em 
vigor na data de sua publicação, ressalvado 
o regime de tributação das microempresas e 
empresas de pequeno porte, que entra em 
vigor em 1º de julho de 2007.”

EMENDA Nº 12 
(Corresponde à Emenda nº 32 – Relator)

Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 88 
do Projeto:

“Art. 88. Ficam revogadas a partir de 
1º de julho de 2007 a Lei nº 9.317, de 5 de 
dezembro de 1996, e a Lei nº 9.841, de 5 de 
outubro de 1999.

 .......................................................... ....

EMENDA Nº 13 
(Corresponde à Emenda nº 33 – Relator)

Suprima-se o parágrafo único do art. 88 do Projeto.

EMENDA Nº 14 
(Corresponde à Emenda nº 34 – Relator)

No Anexo I ao Projeto de Lei da Câmara nº 100, 
de 2006 – Complementar, na interseção das colunas 
intituladas “CSLL”, “Cofins” e “ICMS” com a linha ini-
ciada por “Até 120.000”, substituam-se os percentu-
ais “0,26%”. “0,79%” e “1.34%” por “0,21%”, “0,74%” e 
“1,25%, respectivamente.

No anexo II, na interseção das colunas intitula-
das “CSLL” “Cofins” e “ICMS” com linha iniciada por 
“Até 120.000”, substituam-se os percentuais “0,26%”, 
“0,79%” e “1,36%” por “0,21%, “0,74%” e “1,25%”, res-
pectivamente.
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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.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Todos os 

partidos votam “sim”? (Pausa.)
Todos votam “sim”.
O SR. EDIR OLIVEIRA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. EDIR OLIVEIRA (PTB – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apelamos para 
os colegas Deputados no sentido de que compareçam 
ao plenário, a fim de garantir o quorum qualificado.

O SR. BETO ALBUQUERQUE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra, pela Vice-Liderança do Governo.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apro-
veito este momento para registrar com satisfação o 
êxito, a vitória e a conquista que alcançou o mundo 
dos pequenos negócios no Brasil no dia de hoje com 
a aprovação dessa lei.

Sr. Presidente, é preciso dizer que, além do dis-
cernimento da Casa sobre esse assunto, houve boa 
vontade do Governo, que desta vez quis uma lei de 
desoneração, de simplificação. O Governo do Presiden-
te Lula não criou obstáculos; ao contrário, estimulou e 
permitiu o debate para que pudéssemos construir con-
senso em torno dessa matéria. As propostas eram mui-
tas, e de muitos anos atrás, o que significa que sempre 
houve contrariedade sobre a facilitação da organização 
do trabalho de pequenas e microempresas. 

Portanto, podemos comemorar esta votação, pois 
o Brasil passará a ter uma legislação unificada, sim-
plificada, que facilita a organização e o surgimento de 
empresas, permitindo que elas possam enfrentar es-
ses descaminhos com tranqüilidade e que assim sua 
expectativa de vida seja alongada. 

Essa lei promoverá inclusão tributária, previdenciária 
e trabalhista. Não é verdadeiro – perdoem-me a sinceri-
dade – o argumento de que essa lei em algum momento 
estaria prevaricando os direitos trabalhistas. A pior flexi-
bilização é o emprego informal, é o trabalhador não ter 
carteira assinada. E para a pequena e a microempresa 
poderem assinar carteiras é preciso facilitar sua vida. 

Essa é uma lei moderna, que encontra na grande 
maioria da Casa, talvez – quem sabe? – em sua una-

nimidade, a compreensão de que é momento correto 
para sua aprovação.

Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar V.Exa., 
os Relatores, os Líderes da Casa, o movimento empre-
sarial, representado pelas pequenas e microempresas, 
mas não posso deixar de reconhecer o trabalho de 
um Governo que olha pelos pequenos, que apostou 
na discussão e na constituição dessa legislação que 
agora vai entrar em vigor. 

O Brasil melhora com a construção deste con-
senso. Cumprimento o Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva por essa visão, os partidos que compõem a base 
do Governo por essa compreensão, a Oposição, que 
soube ceder na hora em que era necessário, e espe-
cialmente os Relatores, que souberam sintetizar essa 
questão. Vamos caminhar para a formalidade, para a 
geração de empregos e para que os pequenos e mi-
croempresários paguem menos impostos. 

Um detalhe importante, Presidente: essa lei está in-
cluindo no Super-SIMPLES uma imensa gama de novos 
segmentos. Esta é uma vitória que sem dúvida alguma 
vai mudar os rumos do País e vai ajudar a retomada do 
desenvolvimento, que é o que todos queremos. 

Muito obrigado. 
O SR. CARLOS WILLIAN – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. CARLOS WILLIAN (PTC – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTC 
vota “sim”.

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, gostaria 
de fazer um registro e um convite a todos os Parlamen-
tares. Amanhã os povos indígenas realizarão várias 
atividades aqui em Brasília; uma delas é a Corrida de 
Tora. Índios de diversas etnias disputarão uma corrida 
carregando uma tora. 

A tora, na cultura krahô-canela, representa uma 
visão de mundo, uma cosmovisão, uma identidade 
étnico-cultural e uma esperança de vida. Eles cami-
nharão do início da Esplanada dos Ministérios até o 
Congresso Nacional, onde farão a entrega simbólica 
da tora ao Presidente Aldo Rebelo. 

A tora simboliza o apelo das populações indíge-
nas no sentido da convivência pacífica das diversas 
etnias do Brasil. 

Convido, portanto, os Srs. Parlamentares para 
prestigiarem essa grande mobilização dos povos in-
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dígenas do cerrado, que lutam pela demarcação de 
suas terras e contra o avanço da monocultura, que 
vem pulverizando com inseticida suas terras. 

Concluo, Sr. Presidente, cumprimentando V.Exa. por 
ter autorizado a realização de sessão solene amanhã, às 
9h, neste plenário, em comemoração do Dia Nacional da 
Consciência Negra, quando também será ressaltada a ri-
queza étnico-cultural e religiosa brasileira e a importância 
da liberdade de credo e de organização dos povos. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obriga-
do, Deputado Eduardo Valverde. Todos estão curiosos para 
saber se V.Exa. também integrará essa Corrida da Tora 
promovida pelas populações indígenas do cerrado. 

Este Presidente recebeu hoje uma delegação de 
indígenas de todo o País, que o informou acerca da 
atividade a ser realizada amanhã em Brasília. 

O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, este 
é um grande dia para o Brasil: a Casa votou a Lei dos 
Portos Secos, que representa um avanço imensurável 
para as importações e exportações brasileiras. A me-
dida será de fundamental importância para inúmeros 
Estados que tinham dificuldade de constituir um ins-
trumento de desentranhamento portuário. Mais do que 
isso: possibilitará que várias regiões do País construam 
condomínios industriais, como já está a ocorrer, por 
exemplo, com os portos secos em Santos.

Minha região, o Grande ABC, também será pro-
fundamente favorecida quando esse projeto estiver ple-
namente sancionado. Confiamos que ele será aprovado 
no Senado Federal. E votaremos um outro projeto que 
também tem incidência preponderante no Grande ABC, 
onde a pequena e a microempresa têm peso e força, e 
na região metropolitana da Grande São Paulo. 

O Presidente Lula deixou claro que o País já po-
deria estar colhendo esse ganho, não fosse o período 
eleitoral, que prejudicou o andamento dessa votação. 
Mas nesta noite daremos conseqüência a esse pro-
jeto. Votaremos, espero, de acordo com o parecer do 
Relator. Será um ganho imensurável. Quando estiver 
totalmente implantada a lei, segundo alguns cálculos, 
haverá um crescimento de cerca de 2% do PIB, devido 
ao desenvolvimento industrial do Brasil. 

E o País verá, ainda esta noite, outra grande ta-
refa da Câmara dos Deputados: a votação em primeiro 
turno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica – FUNDEB. Ressalto que se inclui 
a creche nos benefícios desse fundo e se consagra o 
piso salarial nacional dos professores. 

A Casa honra o voto do povo brasileiro, a quem 
representa de forma digna, sejam os trabalhadores da 
Educação, sejam aqueles que terão empregos formais 
nas pequenas e microempresas, sejam os empresá-
rios, que terão melhores condições de ampliar seus 
negócios. Enfim, o País como um todo será beneficiado 
com as matérias aprovadas no dia de hoje. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário.

O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos desafi-
nar, nesse coro que só vê méritos e virtudes na Lei Geral 
das Micro e Pequenas Empresas, que moderniza, agili-
za, facilita e é um meio gerador de empregos, o grande 
desafio da sociedade brasileira no início do século XXI, 
mas traz um elemento muito grave, que o Deputado Sér-
gio Miranda sempre destacou, e também nossa bancada, 
inclusive quando da votação do projeto todo. 

O PSOL considera que esse texto contém impro-
priedades que o Senado Federal não conseguiu sanar. 
Embora as emendas que estejamos apreciando tra-
gam em seu bojo um avanço, dentro do espírito geral 
do que há de positivo na lei, a precarização de alguns 
direitos trabalhistas não se justifica, mesmo em nome 
de facilitar a geração de empregos, de resolver o fun-
cionamento prático da borracharia da esquina, parte 
muito forte dos 9 milhões de médios, pequenos e mi-
croempreendimentos que existem no Brasil. 

A definição dos direitos dos mesmo poucos trabalha-
dores que operam nessas médias, pequenas e microem-
presas é sempre fundamental, decisiva. Portanto, o PSOL 
quer, em meio a esse elogio quase unânime, lembrar que 
há uma flexibilização de direitos trabalhistas nessa Lei 
Geral, que já existia no projeto original. O Senado Federal 
avançou no texto. O Deputado Sérgio Miranda destacou 
bem a Emenda nº 10, que aqui o Relator simplesmente 
desconsiderou por inconstitucionalidade. 

Temos de discutir modos de restaurar essa idéia 
central para minimizar a precarização dos direitos traba-
lhistas. O escopo geral da lei é positivo, repetimos, mas a 
precarização leva a um questionamento que não podemos 
deixar de fazer neste momento. A geração de empregos é 
tão importante quanto a garantia de trabalho e de direitos 
desses que fazem efetivamente a riqueza e o dinamismo 
das médias, pequenas e microempresas.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência pergunta ao Plenário se falta algum Par-
lamentar votar.

Ilustre Deputado Elimar Máximo Damasceno, 
exerça seu direito de voto.

A Presidência vai encerrar esta votação e em 
seguida passar para a segunda.

Deputada Sandra Rosado. (Pausa.)
Deputado José Chaves. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-

sidência consulta o Plenário sobre se há mais algum 
Parlamentar para votar. 

Não havendo, vou encerrar a votação.
A Presidência informa ao Plenário que a segun-

da votação consolida a anterior. Fica, então, justifica-
da a presença.

Os Srs. Parlamentares que estavam votando ter-
minaram? (Pausa.)

Deputado Arnaldo Faria de Sá, V.Exa. nunca dei-
xou de votar na primeira votação. (Pausa.)

Deputado Ildeu Araújo, V.Exa., se quiser, pode 
manifestar-se ao microfone. A votação não é secreta. 
Se não conseguir votar pelo painel eletrônico, vote “sim” 
oralmente, para que somemos seu voto.

O SR. ILDEU ARAÚJO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

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

O SR. ILDEU ARAÚJO (PP – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, voto “sim”.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência informa ao Plenário que há no mínimo 
mais 3 votações nominais, uma sobre esta matéria e 
mais outras duas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
claro encerrada a votação.

Vou proclamar o resultado: 

VOTARAM 

SIM:                      323 
NÃO:                      00 
ABSTENÇÕES:       4 
TOTAL:                 327 

De acordo com o art. 17 do Regimento Interno, “o 
Presidente não poderá, senão na qualidade de membro 
da Mesa, oferecer proposição, nem votar, em Plenário, 
exceto no caso de escrutínio secreto ou para desem-
patar o resultado de votação ostensiva”.

APROVADAS AS EMENDAS DO SENA-
DO FEDERAL DE NºS 1 A 3, 5, 7 A 9 e 11 A 
14, COM PARECER FAVORÁVEL.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PLP Nº 123/2006 – EMENDAS DO SE-
NADO FEDERAL COM PARECER FAVORÁVEL – No-
minal Eletrônica 
Início da votação: 22-11-2006 19:18
Encerramento da votação: 22-11-2006 19:36
Presidiram a Votação:
Aldo Rebelo
Inocêncio Oliveira 
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CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico 
de Votação

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência informa ao Plenário que a segunda vo-
tação consolida a anterior. Fica, então, justificada a 
presença.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação as Emendas nºs 4 e 6, do Senado Federal, 
com parecer contrário do Relator.

 
EMENDA Nº4 

(Corresponde à Emenda nº 10 – Relator)

Inclua-se o seguinte inciso XVI ao 
art. 17 do Projeto, renumerando-se os de-
mais;

“Art. 17.  ................................................
XVI – que aufira receitas decorrentes de 

locação de bens imóveis;
 ..............................................................

 
EMENDA Nº 6 

(Corresponde à Emenda nº 14 – Relator)

Dê-se a seguinte redação aos §§ 1º e 5º do art. 
21 do Projeto: 

“Art. 21.  ................................................
 ..............................................................
§ 1º Na hipótese de a microempresa ou 

a empresa de pequeno porte possuir filiais, o 
recolhimento do Simples Nacional dar-se-á por 
intermédio da matriz, ressalvado o disposto no 
§ 5º deste artigo.

 ..............................................................
§ 5º O Comitê Gestor regulará:
I – o modo pelo qual será solicitado o 

pedido de restituição ou compensação dos 
valores do Simples Nacional recolhidos in-
devidamente ou em montante superior que 
o devido;

II – os critérios para o enquadramento 
e a distribuição de receitas corresponden-
tes: ao ICMS, nos casos de empresas com 
estabelecimentos em mais de uma unidade 
da federação; ao ISS, nos casos de empre-
sas com estabelecimentos em mais de um 
Município.”

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência determina à Mesa que se apague o painel 
eletrônico e nele se registre a indicação do voto “não” 
de todos os partidos, já que todos indicaram o voto 

“sim” na votação anterior, para que possamos concluir 
esta o mais rapidamente possível.

O SR. ALMIR MOURA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

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

O SR. ALMIR MOURA (Sem Partido – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
última votação, votei “sim”

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência pede aos pares que não anunciem o voto, 
uma vez que vai haver a consolidação da votação an-
terior, e que permaneçam em plenário, porque vamos 
ter pelo menos mais 4 votações.

A Presidência determina à Mesa que registre o 
voto “não” de todos os Líderes aos dispositivos com 
parecer contrário.

O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. COLBERT MARTINS (PPS – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
encaminha o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Está 
em votação o que o Relator rejeitou. Então, o Presiden-
te está recebendo votos novamente; quem vota com o 
Relator vota “não”, como está acertado.

Declaro iniciada a votação, continuando a lista 
de oradores.

O SR. ISAÍAS SILVESTRE – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. ISAÍAS SILVESTRE (PSB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quanto ao assassinato do missionário Edgard, no 
Timor Leste, gostaria de registrar que temos feito 
todos os esforços para que o Itamaraty consiga fa-
zer o translado do corpo para o Brasil, visto que o 
Timor não tem condições de responder àquilo que 
o Governo brasileiro fez conclamando instituições 
brasileiras para socorrer aquele país, que em 2002 
conseguiu sua independência.

O Ministério envidou todos os esforços institu-
cionais para dar cobertura àquela população, um es-
forço em que as igrejas evangélicas também entra-
ram, com seus missionários, levando dignidade para 
aquela nação. 

O missionário Edgard foi assassinado no do-
mingo, e até agora não vimos nenhum esforço do 
Governo para dar à família a oportunidade de en-
terrar esse brasileiro, que levou ao Timor dignidade 

Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 51659 



51660 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006

na área do ensino. Sua irmã trabalha lá, na área da 
saúde, junto àquela população tão sofrida. Sentimo-
nos de uma certa forma desamparados pelo Governo 
brasileiro, principalmente pelo Itamaraty, por não ter 
recursos para repatriar esse nosso irmão, cujo pai 
eu conheci, assim como o trabalho que ele fez no 
norte de Minas, educando sua família para que pu-
desse amparar aqueles que não tinham o que eles 
tinham: paz, sossego, saúde, dignidade e salvação. 
Edgard trabalhou no Timor por essas condições, e 
hoje o Governo brasileiro não trata o nosso missio-
nário com a mesma dignidade com que ele atuou 
naquele país. 

Sr. Presidente, solicito às autoridades, principal-
mente ao Embaixador e Ministro Celso Amorim, que 
tratem com simpatia esse assunto que trazemos hoje 
a esta Casa, para que a família e a igreja tenham um 
tratamento diferenciado daquele que o Itamaraty con-
fere aos brasileiros que padecem no exterior. Esse 
caso é excepcional. Um missionário brasileiro e sua 
irmã foram ao Timor para levar a dignidade e a liber-
dade que nós brasileiros temos ao anunciar o Evan-
gelho. Reitero meu pedido ao nosso Senador e ao 
nosso Embaixador, a fim de que dêem a esse caso 
tratamento diferenciado.

Muito obrigado. 
O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN – Sr. Presiden-

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

V.Exa. a palavra.
O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT – RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Parlamentares, hoje, a Comissão 
do Trabalho aprovou uma proposta ao Orçamento 
Geral da União para 2007 de elevação do valor do 
salário mínimo para 400 reais, a vigorar a partir de 
março de 2007. 

É o terceiro ano consecutivo que a Comissão de 
Trabalho apresenta uma proposta satisfatória de ele-
vação do valor de salário mínimo. De 2004 para 2005, 
sugerimos um salário mínimo de 300 reais, e tal valor 
vigorou. De 2005 para 2006, apresentamos o valor de 
350 reais, que permaneceu no final. 

Neste momento, nossa proposta é de um salário 
de 375 reais. O movimento sindical, que inicia todo um 
processo de mobilização, propõe um salário mínimo 
de 420 reais. A Comissão de Trabalho, adotando uma 
postura ofensiva, no sentido de manter uma política 
ativa de recuperação do valor do salário mínimo, e ao 
mesmo tempo de diálogo, mostrando as condições 
concretas da economia do País, do Orçamento da 
União, enfim, do impacto do reajuste sobre a Previ-
dência Social, sobre as pequenas e microempresas 

e sobre as Prefeituras Municipais, propõe, então, o 
valor de 400 reais. 

Acredito que mais uma vez a Comissão de 
Trabalho acertou. Apresentamos uma proposta que 
não tem apenas o mérito de ser intermediária, mas 
mantém a lógica da valorização do salário mínimo, 
essencial para o desenvolvimento do País e para 
o avanço de um dos principais compromissos do 
Presidente Lula: não apenas fazer a nossa eco-
nomia crescer, o nosso País se desenvolver, mas 
sobretudo assegurar que o processo de desenvol-
vimento seja capaz de melhorar a vida de todo o 
povo brasileiro.

Por isso, nossa aposta é num salário mínimo de 
400 reais, como concreta e boa possibilidade para o 
País.

O SR. JUTAHY JUNIOR – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para esta 
Casa, hoje é um dia muito especial: o dia da aprovação 
do Estatuto das Micro e Pequenas Empresas.

Para o PSDB em particular, isso é algo extrema-
mente gratificante, porque construímos, desde o início, 
uma trajetória para que pudéssemos chegar ao dia de 
hoje. Na reforma constitucional de 2003, o Líder do 
PSDB àquela época – no caso eu – apresentou pro-
posta de criação do Super – SIMPLES, que foi incluído 
no texto constitucional.

Posteriormente, com a contribuição do SE-
BRAE, apresentamos o primeiro projeto imediata-
mente após a aprovação do Super – SIMPLES, no 
final do ano de 2003. Tenho o orgulho e a honra de 
ser o primeiro propositor da Lei das Micro e Peque-
nas Empresas, além dos outros 15 que apresentaram 
proposições posteriormente, inclusive um projeto 
do Poder Executivo. Este projeto teve participação 
decisiva do Deputado Luiz Carlos Hauly, Relator do 
PSDB, que fez extraordinário trabalho de consen-
so, a fim de que esta lei pudesse ser aprovada, que 
aquela proposta tivesse eficácia. E agora essa lei 
está sendo aprovada.

O Presidente da Comissão, Deputado Carlos Mel-
les, e todos os vinculados aos setores, às entidades, 
aqueles que contribuíram, sentem-se extremamente 
gratificados por termos chegado quase ao fim desta 
Legislatura completando esse ciclo de aprovação de 
uma das mais importantes leis já votadas no Parla-
mento brasileiro: a Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas. 
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Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero associar-me a todos os que votaram hoje nessa 
proposta, porque essa lei é extremamente positiva para 
a economia do Brasil, para a geração de empregos, 
para o desenvolvimento do País.

Inclusive, gostaríamos que essa lei tivesse sido 
aprovada para ter vigência a partir do dia 1º de janeiro 
de 2007, como estava na proposta original. Mas, diante 
da solicitação do Governo, que não tinha condições de 
promover sua imediata aplicação, em razão da com-
plexidade tributária, concordamos com a prorrogação 
para julho de 2007.

Quero apenas registrar que, durante o processo 
eleitoral, inúmeras vezes o Presidente Lula disse que 
o projeto não estava sendo votado com a necessária 
rapidez por conta do Senado, que não apreciava a 
matéria.

Para nós, é estranho o fato de o Presidente Lula 
ter se empenhado tanto na aprovação dessa lei, e não 
ter conseguido, no âmbito do Executivo, agilizar os 
procedimentos para que essa lei entrasse em vigên-
cia imediatamente.

Mas isso é algo secundário. O mais impor-
tante é que essa lei será aprovada praticamente 
sem veto algum. Imaginamos que o que foi cons-
truído permite que a referida lei seja sancionada 
integralmente.

Neste momento, também quero agradecer, mais 
uma vez, ao Deputado Luiz Carlos Hauly, que restituiu 
a atividade de corretor de imóvel ao setor do microem-
presário, o que havia sido equivocadamente retirada 
dessa lei pelo Senado Federal.

Portanto, só temos a agradecer a todos os vo-
tos. Na votação final, teremos a aprovação definitiva 
de uma lei extremamente útil, necessária e importante 
para um Brasil que quer crescer, desenvolver-se, gerar 
emprego e ter confiança no seu futuro.

O SR. JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

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

O SR. JOÃO MAGNO (PT – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei de acordo com a bancada.

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, a vo-
tação é negativa. Qualquer que seja o resultado, já está 

consumada essa reeleição. Pode encerrar a votação 
e passar para a próxima matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vou 
encerrar a votação.

Os Deputados Ildeu Araújo e Cleuber Carneiro 
votam “não”.

Declaro encerrada a votação.
O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente, 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado Marcondes também vota “não”.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, de-
claro meu voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Quem 
votou a primeira, consolida com essa; quem não vo-
tou a primeira, votou essa segunda, consolida com a 
primeira; quem votar a próxima, consolida as outras 
duas; quem votar a última consolida as 3.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Parabéns, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vou 
proclamar o resultado: 

VOTARAM

SIM:                          5 
NÃO:                     292 
ABSTENÇÕES:        5 
TOTAL:                  302

E, pelo art. 17, que se refere ao Presidente, que 
sempre vota “abstenção”, 1. 

REJEITADAS AS EMENDAS DO SENA-
DO FEDERAL DE NºS 4 E 6, COM PARECER 
CONTRÁRO. (Manifestação nas galerias.)

 
LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PLP Nº 123/2004 – EMENDAS DO SE-
NADO FEDERAL COM PARECER CONTRÁRIO – No-
minal Eletrônica 
Início da votação: 22-11-2006 19:40
Encerramento da votação: 22-11-2006 19:53
Presidiram a Votação:
Inocêncio Oliveira 
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CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico 
de Votação

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o painel não registrou o meu voto. E não 
apenas o meu, mas também o do Deputado Antonio 
Carlos Mendes Thame e, possivelmente, o de outros 
Parlamentares.

Meu voto foi “não”.
O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O meu voto também 
foi “não”, Sr. Presidente.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Provavel-
mente, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, houve 
não apenas o caso de V.Exa., mas também o de ou-
tros Deputados, cujo registro não foi confirmado pelo 
painel.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, registro o meu voto “não”, seguindo 
o nosso partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O Deputado 
Walter Pinheiro também.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acordo 
com a orientação do partido.

O SR. MARCO MAIA (PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Também votei “não”, Sr. 
Presidente, e o painel registra “sim”. Peço a V.Exa. 
que faça a correção.

O SR. JÚLIO REDECKER (PSDB – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do partido.

A SRA. TETÉ BEZERRA (PMDB – MT. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei 
“não”.

O SR. JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (PSB 
– MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, acompanhei a orientação do partido na votação 
que acaba de encerrar.

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB – SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acom-
panhei o PMDB. Votei “não”.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PSDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do partido.

O SR. HELENO SILVA (PL – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei “não”, 
de acordo com a orientação do partido.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quanto 
a essas emendas, eu me mantive em abstenção. 

O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (PMDB – AP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

O SR. CARLOS DUNGA (PTB – PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Nesta vota-
ção e na próxima, a Presidência vai considerar a pre-
sença da votação anterior. Portanto, ninguém precisa 
justificar o seu voto.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço 
uma ponderação e um apelo a V.Exa. 

Hoje, por acordo de Lideranças, decidimos votar, 
além das medidas provisórias, 3 projetos de leis e uma 
emenda à Constituição. Mas está havendo uma série 
de demandas para votar novas urgências.

Peço a V.Exa. que, em virtude da importância das 
matérias em pauta, dê prioridade a essas matérias para 
ganhar tempo, porque me preocupa o fato de que na 
votação mais importante, que é da emenda constitu-
cional, o quorum seja menor, o que, evidentemente, 
pode distorcer resultados.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Proceden-
te a ponderação de V.Exa. Muito obrigado, Deputado 
Arlindo Chinaglia.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Emenda 
nº 10 não vai a voto por ter sido declarada inconsti-
tucional.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O Destaque 
do PPS foi prejudicado. O destaque do PDT também foi 
prejudicado, porque a emenda foi rejeitada pelo Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Emendas 
de redação.

Em votação todas as emendas de redação do Se-
nado Federal, exceto a de nº 8, com parecer favorável.
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EMENDA Nº 2 
Relator

No § 3º do art. 2º, substitua-se o termo “em” pela 
expressão “há pelo menos”.

EMENDA Nº 3 
Relator

No inciso I do art. 3º, insira-se o termo “que” an-
tes do verbo “auferir”.

EMENDA Nº 4 
Relator

Substitua-se, no inciso VII do art. 13 do Projeto, a 
expressão “Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 
e Serviços e sobre Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal (ICMS)” pela expressão “Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)”.

EMENDA Nº 6 
Relator

Desmembre-se o § 3º do art. 13 do Projeto, nos 
seguintes §§ 3º e 4º:

“Art. 13.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º As microempresas e empresas de 

pequeno porte optantes pelo Simples Nacional 
ficam dispensadas do pagamento das demais 
contribuições instituídas pela União, inclusive 
as contribuições para as entidades privadas 
de serviço social e de formação profissional 
vinculadas ao sistema sindical, de que trata o 
art. 240 da Constituição Federal e demais en-
tidades de serviço social autônomo.

§ 4º Excetua-se da dispensa do § 3º a 
contribuição sindical patronal instituída pelo De-
creto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.”

EMENDA Nº 7 
Relator

No § 2º do art. 16, corrija-se a grafia da palavra 
“mês”.

EMENDA Nº 11 
Relator

Dê-se a seguinte redação ao caput e ao § 2º do 
art. 18 do Projeto:

“Art. 18. O valor devido mensalmente pela 
microempresa e empresa de pequeno porte, 
optante do Simples Nacional, será determinado 
mediante aplicação da tabela do Anexo I.

 ..............................................................
§ 2º Em caso de início de atividade, os 

valores de receita bruta acumulada constan-
tes das tabelas dos Anexos I a V devem ser 

proporcionalizados ao número de meses de 
atividade no período.

 ............................................................. “

EMENDA Nº 13 
Relator

Dê-se a seguinte redação ao § 3º do art. 20 do 
Projeto:

“Art. 20. .... ........................................... ..
 .......................................................... ....
§ 3º Na hipótese em que o recolhimento do 

ICMS ou do ISS não esteja sendo efetuado por 
meio do Simples Nacional por força do disposto 
neste artigo e no art. 19, as faixas de receita do 
Simples Nacional superiores àquela que tenha 
sido objeto de opção pelos Estados ou pelo Distrito 
Federal sofrerão, para efeito de recolhimento do 
Simples Nacional, redução na alíquota equivalente 
aos percentuais relativos a esses impostos cons-
tantes dos Anexos I a V, conforme o caso.

EMENDA Nº 16 
Relator

No § 1º do art. 26, corrija-se a grafia da palavra 
“empreendedores”.

EMENDA Nº 17 
Relator

No inciso II do art. 30, retire-se a palavra “e” co-
locada entre a expressão “tributos estaduais”.

EMENDA Nº 18 
Relator

Suprima-se o termo “ao” no inciso II do § 1º do 
art. 30 do Projeto.

EMENDA Nº 20 
Relator

No § 2º do art. 32, insira-se a palavra “do” entre 
os termos “recolhimento” e “imposto”.

EMENDA Nº 21 
Relator

No § 3º do art. 33, suprima-se o termo “pela”, 
duplicado.

EMENDA Nº 22 
Relator

Dê-se ao art. 44 do Projeto a seguinte redação:

“Art. 44 ..................................................
§ 1º Entende-se por empate aquelas si-

tuações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta melhor classificada.

 ..............................................................
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EMENDA Nº 25 
Relator

No final do § 2º do art. 55, substitua-se a expres-
são “em presa” pelo termo “empresa”.

EMENDA Nº 26 
Relator

No final do art. 60, corrija-se a grafia do termo 
“instituições”.

EMENDA Nº 27 
Relator

No inciso V do art. 73, corrija-se a grafia do ter-
mo “suspensos”.

 
Emenda nº 28 

Relator

Substitua-se, no § 1º do art. 77 do Projeto, a ex-
pressão “Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)” pela 
expressão “Secretaria da Receita Previdenciária”.

 
EMENDA Nº 29 

Relator

No final do § 3º do art. 78, corrija-se a grafia do 
termo “período”.

EMENDA Nº 30 
Relator

Suprima-se a expressão “art. 58”, duplicada no 
caput do art. 84 do Projeto.

O SR. SANDRO MABEL – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. SANDRO MABEL (PL – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ressalvados 
os destaques, não é?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Com des-
taque, a Emenda nº 8.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Aqueles que 
forem pela aprovação permaneçam como se acham. 
(Pausa.)

APROVADAS.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-

ção a Emenda de Redação nº 8, do Senado Federal, 
com parecer contrário.

EMENDA Nº 8 
Relator

Suprima-se, no inciso XVI do § 1º do art. 17 do 
Projeto, a vírgula após a expressão “escolas livres”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Aqueles 
que forem pela aprovação da emenda permaneçam 
como se acham. (Pausa.)

A EMENDA FOI REJEITADA.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Reque-
rimento de destaque do Líder Sandro Mabel para a 
Emenda nº 6.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 161, inciso II , c/c seu § 2º, do 
RICD, destaque para a votação em separado 
da Emenda nº 6, de autoria do Senado Federal, 
apresentada ao PLP nº 123-E/2004. (Emenda 
de Redação).

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2006. – 
Sandro Mabel, Vice-Líder do PL.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado San-
dro Mabel.

O SR. SANDRO MABEL (PL – GO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, essa emenda de redação 
do Senado é inócua, não modifica palavra alguma. 

Estamos entendendo que temos uma emenda de 
redação, em que a Câmara aprovou a redação, consti-
tucionalidade, juridicidade, boa técnica, e, de repente, 
o Senado vem e não faz modificação alguma, apenas 
aumenta na redação mais um parágrafo.

Entendo que se faz emenda de redação quando 
se deseja fazer alguma correção. Neste caso, Sr. Pre-
sidente, nada há de diferente. 

Portanto, peço a V.Exa. e aos nossos pares que votem 
contra essa emenda de redação; caso contrário estamos 
admitindo que a Câmara não está sabendo o que faz, por-
que o Senado escreve a mesma coisa, com as mesmas 
palavras, e não muda nada. Ele só a transforma em 2 pa-
rágrafos. Não tem sentido uma emenda dessa.

Não há sentido em o Senado Federal aumentar ou di-
minuir parágrafo da emenda para dizer a mesma coisa.

Portanto, peço aos pares que votem “não” a essa 
emenda de redação e que mantenha o texto da Câmara 
dos Deputados, uma vez que ele tem constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado José 
Pimentel, que falará contra o destaque do Deputado 
Sandro Mabel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT – CE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tudo 
o que é escrito por estas Casas faz sentido. Estamos 
discutindo, hoje, que 1 milhão e 800 mil empresas não 
pagam um centavo de imposto sindical e todos temos 
realizado grande debate para reduzir o Custo Brasil. 
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Estamos dizendo que essas empresas, isentas do 
imposto sindical, no dia seguinte à sanção deste ar-
tigo, passarão a pagar imposto sindical, aumentando 
o Custo Brasil.

É isso o que está escrito. Nós, na necessidade de 
realizar uma votação, dissemos que essas empresas 
eram isentas da contribuição para o Sistema S e intro-
duzimos no parágrafo a determinação de que todas elas 
iriam contribuir com o imposto sindical. Sabemos, hoje, 
que a menor tabela do imposto sindical está em torno 
de 120 reais, independentemente do faturamento.

O que o Senado fez? O Senado criou as condi-
ções para que o Executivo, querendo reduzir o Custo 
Brasil, possa vetar este parágrafo cuja redação foi dada 
por ele, Senado. É possível dizer por que o Senado já 
não fez a supressão disto aqui, mantendo a Lei Na-
cional do SIMPLES, lá de 1996, que determinou que 
toda empresa optante pelo SIMPLES tivesse zero de 
contribuição sindical. Entre 1996 e 2006 já se passaram 
10 anos, e não tivemos nenhum sindicato patronal que-
brando, porque essas empresas não contribuíram. 

Tivemos, nesse período, para aquelas empresas 
que estão no SIMPLES, a redução do Custo Brasil. O 
que a Câmara fez foi contribuir para aumentar o Cus-
to Brasil. O que o Senado produziu foi a possibilidade 
de dar ao Executivo a correção que pede ao pequeno 
e microempresário que não tenham contribuição para 
que se aumente o Custo Brasil.

Por isso, Sr. Presidente, sou favorável ao parecer 
do Relator, que mantém a redação do Senado para 
contribuir com a redução do Custo Brasil, que é recla-
mação de toda a sociedade brasileira.

O SR. SANDRO MABEL – Sr. Presidente, peço 
a palavra para orientar a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. SANDRO MABEL (PL – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
orientar a bancada do PL, porque as observações do 
Deputado Pimentel não são reais. Se aqui o Senado 
quisesse reduzir o Custo Brasil, ele cortava, tirava. O 
que não é verdade, porque não se reduz nada nem 
se aumenta nada.

Na verdade, o Senado quer inserir uma condição, 
como se na Câmara não existissem pessoas compe-
tentes para escrever o que o Senado escreveu. Mas 
o Senado não inclui nada aqui a respeito de redução 
do Custo Brasil. 

Portanto, Sr. Presidente, queremos dizer que a 
coisa está invertida. Eu sou empresário e luto para 
baixar impostos, estou dizendo uma coisa por ter co-
nhecimento. Tenho certeza absoluta de que isso não é 
bom. Se formos votar todos os destaques de redação 

que o Senado fizer, sem que mude uma palavra, sem 
que mude nada, será complicado.

Então, Sr. Presidente, peço aos Srs. Deputados 
que tenhamos autonomia em nossa Casa. A redação 
tem constitucionalidade, juridicidade e boa técnica, por-
tanto, não tem por que ser modificada. E, se tivesse que 
haver modificação, como o Deputado Pimentel disse, 
deveriam já ter excluído o que eles queriam excluir.

Então, Sr. Presidente, para encerrar, oriento a 
bancada do PL a votar “não”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 
a Emenda de Redação nº 6, destacada.

 
EMENDA Nº 6 

Relator

Desmembre-se o § 3º do art. 13 do Projeto, nos 
seguintes §§ 3º e 4º:

“Art. 13.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º As microempresas e empresas de 

pequeno porte optantes pelo Simples Nacional 
ficam dispensadas do pagamento das demais 
contribuições instituídas pela União, inclusive 
as contribuições para as entidades privadas 
de serviço social e de formação profissional 
vinculadas ao sistema sindical, de que trata o 
art. 240 da Constituição Federal e demais en-
tidades de serviço social autônomo.

§ 4º Excetua-se da dispensa do § 3º a 
contribuição sindical patronal instituída pelo De-
creto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.”

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que acompanham o voto do Relator e do 
Deputado José Pimentel permaneçam como se encon-
tram; os que querem rejeitar a emenda e votam com o 
Deputado Sandro Mabel levantem o braço. (Pausa.)

Os Srs. Deputados que concordam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.) 

APROVADO O PARECER DO RELATOR.
REJEITADO O DESTAQUE
PORTANTO, A EMENDA PERMANECE.

O SR. SANDRO MABEL – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. SANDRO MABEL (PL – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Para prejuízo desta Casa, Sr. 
Presidente, e por não mantermos nossa autonomia.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há sobre 
a mesa e vou submeter a votos a seguinte
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REDAÇÃO FINAL 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 123-F, DE 2004

Institui o Estatuto Nacional da Micro-
empresa e da Empresa de Pequeno Por-
te; altera dispositivos das Leis nºs 8.212 
e 8.213, abas de 24 de julho de 1991, da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, da Lei nº 10.199, de 14 de 
fevereiro de 2001, da Lei Complementar nº 
63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as 
Leis nºs 9.317, de 5 de dezembro de 1996, 
e 9.841, de E de outubro de 1999.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas 
gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido 
a ser dispensado às microempresas e empresas de 
pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, espe-
cialmente no que se refere:

I – à apuração e recolhimento dos im-
postos e contribuições da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, mediante 
regime único de arrecadação, inclusive obri-
gações acessórias;

II – ao cumprimento de obrigações traba-
lhistas e previdenciárias, inclusive obrigações 
acessórias;

III – ao acesso a crédito e ao mercado, inclu-
sive quanto à preferência nas aquisições de bens 
e serviços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, 
ao associativismo e as regras de inclusão.

§ 1º Cabe ao Comitê Gestor de que trata o 
inciso I do caput do art. 2º desta Lei Complemen-
tar apreciar a necessidade de revisão dos valores 
expressos em moeda nesta Lei Complementar.

§ 2º A atualização dos valores deliberada 
pelo Comitê Gestor será efetivada mediante a 
edição de lei ordinária.

Art. 2º O tratamento diferenciado e favorecido a ser 
dispensado às microempresas e empresas de peque-
no porte de que trata o art. 1º desta Lei Complementar 
será gerido pelas instâncias a seguir especificadas:

I – Comitê Gestor de Tributação das Mi-
croempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
vinculado ao Ministério da Fazenda, composto 
por 2 (dois) representantes da Secretaria da 

Receita Federal e 2 (dois) representantes da 
Secretaria da Receita Previdenciária, como 
representantes da União, 2 (dois) dos Estados 
e do Distrito Federal e 2 (dois) dos Municípios, 
para tratar dos aspectos tributários;

II – Fórum Permanente das Microem-
presas e Empresas de Pequeno Porte, com a 
participação dos órgãos federais competentes 
e das entidades vinculadas ao setor, para tratar 
dos demais aspectos.

§ 1º O Comitê de que trata o inciso I do 
caput deste artigo será presidido e coordenado 
por um dos representantes da União.

§ 2º Os representantes dos Estados e 
do Distrito Federal no Comitê referido no in-
ciso I do caput deste artigo serão indicados 
pelo Conselho Nacional de Política Fazendá-
ria – CONFAZ e os dos Municípios serão in-
dicados, um pela entidade representativa das 
Secretarias de Finanças das Capitais e outro 
pelas entidades de representação nacional 
dos Municípios brasileiros.

§ 3º As entidades de representação referi-
das no § 2º deste artigo serão aquelas regular-
mente constituídas há pelo menos 1 (um) ano 
antes da publicação desta Lei Complementar.

§ 4º O Comitê Gestor elaborará seu re-
gimento interno mediante resolução.

§ 5º O Fórum referido no inciso II do 
caput deste artigo, que tem por finalidade 
orientar e assessorar a formulação e coorde-
nação da política nacional de desenvolvimento 
das microempresas e empresas de pequeno 
porte, bem como acompanhar e avaliar a sua 
implantação, será presidido e coordenado pelo 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior.

CAPÍTULO II 
Da Definição de Microempresa e de 

Empresa de Pequeno Porte

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, 
consideram-se microempresas ou empresas de pequeno 
porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o 
empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no 
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I – no caso das microempresas, o empre-
sário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 
igual ou inferior a R$240.000,00 (duzentos e 
quarenta mil reais);
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II – no caso das empresas de pequeno 
porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta superior a 240.000,00 (duzen-
tos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a 
R$2.400.000,00 (dois milhôes e quatrocentos 
mil reais).

§ 1º Considera-se receita bruta, para fins 
do disposto no caput deste artigo, o produto 
da venda de bens e serviços nas operações 
de conta própria, o preço dos serviços pres-
tados e o resultado nas operações em conta 
alheia, não incluídas as vendas canceladas e 
os descontos incondicionais concedidos.

§ 2º No caso de início de atividade no 
próprio ano-calendário, o limite a que se refe-
re o caput deste artigo será proporcional ao 
número de meses em que a microempresa ou 
a empresa de pequeno porte houver exercido 
atividade, inclusive as fraçôes de meses.

§ 3º O enquadramento do empresário 
ou da sociedade simples ou empresária como 
microempresa ou empresa de pequeno por-
te bem como o seu desenquadramento não 
implicarão alteração, denúncia ou qualquer 
restrição em relação a contratos por elas an-
teriormente firmados.

§ 4º Não se inclui no regime diferenciado 
e f avorecido previsto nesta Lei Complementar, 
para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

I – de cujo capital participe outra pes-
soa jurídica;

II – que seja filial, sucursal, agência ou 
representação, no País, de pessoa jurídica 
com sede no exterior;

III – de cujo capital participe pessoa fí-
sica que seja inscrita como empresário ou 
seja sácia de outra empresa que receba tra-
tamento jurídico diferenciado nos ternos desta 
Lei Complementar, desde que a receita bruta 
global ultrapasse o limite de que trata o inciso 
II do caput deste artigo;

IV – cujo titular ou sócio participe com 
mais de 10% (dez por cento) do capital de 
outra empresa não beneficiada por esta Lei 
Complementar, desde que a receita bruta glo-
bal ultrapasse o limite de que trata o inciso II 
do caput deste artigo;

V – cujo sócio ou titular seja administra-
dor ou equiparado de outra pessoa jurídica 
com fins lucrativos, desde que a receita bruta 
global ultrapasse o limite de que trata o inciso 
II do caput deste artigo;

VI – constituída sob a forma de coope-
rativas, salvo as de consumo;

VII – que participe do capital de outra 
pessoa jurídica;

VIII – que exerça atividade de banco comer-
cial, de investimentos e de desenvolvimento, de 
caixa econômica, de sociedade de crédito, finan-
ciamento e investimento ou de crédito imobiliário, 
de corretora ou de distribuidora de títulos, valores 
mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamen-
to mercantil, de seguros privados e de capitaliza-
ção ou de previdência complementar;

IX – resultante ou remanescente de cisão 
ou qualquer outra forma de desmembramento 
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um 
dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

X – constituída sob a forma de socieda-
de por ações.

§ 5º O disposto nos incisos IV e VII do § 4º 
deste artigo não se aplica à participação no ca-
pital de cooperativas de crédito, bem como em 
centrais de compras, bolsas de subcontratação, 
no consórcio previsto nesta Lei complementar, 
e associações assemelhadas, sociedades de 
interesse econômico, sociedades de garantia 
solidária e outros tipos de sociedade, que te-
nham como objetivo social a defesa exclusiva 
dos interesses econômicos das microempre-
sas e empresas de pequeno porte.

§ 6º Na hipótese de a microempresa ou 
empresa de pequeno porte incorrer em algu-
ma das situações previstas nos incisos do § 
4º deste artigo, será excluída do regime de 
que trata esta Lei Complementar, com efeitos 
a partir do mês seguinte ao que incorrida a 
situação impeditiva.

§ 7º Observado o disposto no § 2º deste 
artigo, no caso de início de atividades, a microem-
presa que, no ano-calendário, exceder o limite de 
receita bruta anual previsto no inciso I do caput 
deste artigo passa, no ano-calendário seguinte, 
à condição de empresa de pequeno porte.

§ 8º Observado o disposto no § 2º deste 
artigo, no caso de início de atividades, a empre-
sa de pequeno porte que, no ano-calendário, 
não ultrapassar o limite de receita bruta anual 
previsto no inciso I do caput deste artigo pas-
sa, no ano-calendário seguinte, à condição de 
microempresa.

§ 9º A empresa de pequeno porte que, no 
ano-calendário, exceder o limite de receita bruta 
anual previsto no inciso II do caput deste artigo 
fica excluída, no ano-calendário seguinte, do re-
gime diferenciado e favorecido previsto por esta 
Lei Complementar para todos os efeitos legais.

§ 10. A microempresa e a empresa de 
pequeno porte que no decurso do ano-calen-
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dário de início de atividade ultrapassarem o 
limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais) 
multiplicados pelo número de meses de funcio-
namento nesse período estarão excluídas do 
regime desta Lei Complementar, com efeitos 
retroativos ao início de suas atividades.

§ 11. Na hipótese de o Distrito Federal, 
os Estados e seus respectivos Municípios ado-
tarem o disposto nos incisos I e II do caput do 
art. 19 e no art. 20 desta Lei Complementar, 
caso a receita bruta auferida durante o ano-
calendário de início de atividade ultrapasse 
o limite de R$100.000,00 (cem mil reais) ou 
R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), 
respectivamente, multiplicados pelo número de 
meses de funcionamento nesse período, estará 
excluída do regime tributário previsto nesta Lei 
Complementar em relação ao pagamento dos 
tributos estaduais e municipais, com efeitos 
retroativos ao início de suas atividades.

§ 12. A exclusão do regime desta Lei Com-
plementar de que tratam os §§ 10 e 11 deste 
artigo não retroagirá ao início das atividades se 
o excesso verificado em relação à receita bruta 
não for superior a 20% (vinte por cento) dos res-
pectivos limites referidos naqueles parágrafos, 
hipóteses em que os efeitos da exclusão dar-
se-ão no ano-calendário subseqüente.

CAPÍTULO III 
Da Inscrição e da Baixa

Art. 4º Na elaboração de normas de sua compe-
tência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e 
fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de go-
verno, deverão considerar a unicidade do processo de 
registro e de legalização de empresários e de pessoas 
jurídicas, para tanto devendo articular as competências 
próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, 
em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, 
de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir 
a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

Art. 5º Os órgãos e entidades envolvidos na aber-
tura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos 
de governo, no âmbito de suas atribuições, deverão 
manter à disposição dos usuários, de forma presencial 
e pela rede mundial de computadores, informações, 
orientações e instrumentos, de forma integrada e con-
solidada, que permita pesquisas prévias às etapas de 
registro ou inscrição, alteração e baixa de empresá-
rios e pessoas jurídicas, de modo a prover ao usuário 
certeza quanto à documentação exigível e quanto à 
viabilidade do registro ou inscrição.

Parágrafo único. As pesquisas prévias à elabo-
ração de ato constitutivo ou de sua alteração deverão 
bastar a que o usuário seja informado pelos órgãos e 
entidades competentes:

I – da descrição oficial do endereço de 
seu interesse e da possibilidade de exercício 
da atividade desejada no local escolhido;

II – de todos os requisitos a serem cumpri-
dos para obtenção de licenças de autorização de 
funcionamento, segundo a atividade pretendida, 
o porte, o grau de risco e a localização; e

III – da possibilidade de uso do nome 
empresarial de seu interesse.

Art. 6º Os requisitos de segurança sanitária, metrolo-
gia, controle ambiental e prevenção contra incêndios, para 
os fins de registro e legalização de empresários e pessoas 
jurídicas, deverão ser simplificados, racionalizados e unifor-
mizados pelos órgãos envolvidos na abertura e fechamento 
de empresas, no âmbito de suas competências.

§ 1º Os órgãos e entidades envolvidos 
na abertura e fechamento de empresas que 
sejam responsáveis pela emissão de licenças 
e autorizações de funcionamento somente re-
alizarão vistorias após o início de operação do 
estabelecimento, quando a atividade, por sua 
natureza, comportar grau de risco compatível 
com esse procedimento.

§ 2º Os órgãos e entidades competentes 
definirão, em 6 (seis) meses, contados da pu-
blicação desta Lei complementar, as atividades 
cujo grau de risco seja considerado alto e que 
exigirão vistoria prévia.

Art. 7º Exceto nos casos em que o grau de risco da 
atividade seja considerado alto, os Municípios emitirão 
Alvará de Funcionamento Provisório, que permitirá o 
início de operação do estabelecimento imediatamente 
após o ato de registro.

Art. 8º Será assegurado aos empresários entrada 
única de dados cadastrais e de documentos, resguar-
dada a independência das bases de dados e observada 
a necessidade de informações por parte dos órgãos e 
entidades que as integrem.

Art. 9º O registro dos atos constitutivos, de suas 
alterações e extinções (baixas), referentes a empresá-
rios e pessoas jurídicas em qualquer órgão envolvido 
no registro empresarial e na abertura da empresa, dos 
3 (três) âmbitos de governo, ocorrerá independente-
mente da regularidade de obrigações tributárias, pre-
videnciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, 
do empresário, da sociedade, dos sócios, dos admi-
nistradores ou de empresas de que participem, sem 
prejuízo das responsabilidades do empresá rio, dos 
sócios ou dos administradores por tais obrigações, 
apuradas antes ou após o ato de extinção.

§ 1º O arquivamento, nos órgãos de re-
gistro, dos atos constitutivos de empresários, 
de sociedades empresárias e de demais equi-
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parados que se enquadrarem como micro-
empresa ou empresa de pequeno porte bem 
como o arquivamento de suas alteraçôes são 
dispensados das seguintes exigências:

I – certidão de inexistência de condena-
ção criminal, que será substituída por declara-
ção do titular ou administrador, firmada sob as 
penas da lei, de não estar impedido de exercer 
atividade mercantil ou a administração de so-
ciedade, em virtude de condenação criminal;

II – prova de quitação, regularidade ou 
inexistência de débito referente a tributo ou 
contribuição de qualquer natureza.

§ 2º Não se aplica às microempresas e às em-
presas de pequeno porte o disposto no § 2º do art. 1º 
da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994.

Art. 10. Não poderio ser exigidos pelos órgãos 
e entidades envolvidos na abertura e fechamento de 
empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo:

I – excetuados os casos de autorização 
prévia, quaisquer documentos adicionais aos 
requeridos pelos órgãos executores do Regis-
tro Público de Empresas Mercantis e Atividades 
Afins e do Registro Civil de Pessoas Jurídicas;

II – documento de propriedade ou contra-
to de locação do imóvel onde será instalada a 
sede, filial ou outro estabelecimento, salvo para 
comprovação do endereço indicado;

III – comprovação de regularidade de pre-
postos dos empresários ou pessoas jurídicas com 
seus órgãos de classe, sob qualquer forma, como 
requisito para deferimento de ato de inscrição, 
alteração ou baixa de empresa, bem como para 
autenticação de instrumento de escrituração.

Art. 11. Fica vedada a instituição de qualquer 
tipo de exigência de natureza documental ou formal, 
restritiva ou condicionante, pelos órgãos envolvidos 
na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) 
âmbitos de governo, que exceda o estrito limite dos 
requisitos pertinentes à essência do ato de registro, 
alteração ou baixa da empresa.

CAPÍTULO IV 
Dos Tributos e Contribuições

SEÇÃO I 
Da Instituição e Abrangência

Art. 12. Fica instituído o Regime Especial Unifica-
do de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
– SIMPLES Nacional.

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento 
mensal, mediante documento único de arrecadação, 
dos seguintes impostos e contribuições:

I – Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Jurídica – IRPJ;

II – Imposto sobre Produtos Industriali-
zados – IPI, observado o disposto no inciso 
XII do § 1º deste artigo;

III – Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido – CSLL;

IV – Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social – COFINS, observado o 
disposto no inciso XII do § 1º deste artigo;

V – Contribuição para o PIS/PASEP, 
observado o disposto no inciso XII do § 1º 
deste artigo;

VI – Contribuição para a Seguridade So-
cial, a cargo da pessoa jurídica, de que trata 
o art. 22 da Lei nº 9.212, de 24 de julho de 
1991, exceto no caso das pessoas jurídicas 
que se dediquem às atividades de prestação 
de serviços previstas nos incisos XIII a XXVIII 
do § 1º e no § 2º do art. 17 desta Lei Com-
plementar;

VII – Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e Sobre Presta-
ções de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS;

VIII – Imposto sobre Serviços de Qual-
quer Natureza – ISS.

§ 1º O recolhimento na forma deste artigo 
não exclui a incidência dos seguintes impos-
tos ou contribuições, devidos na qualidade de 
contribuinte ou responsável, em relação aos 
quais será observada a legislação aplicável 
às demais pessoas jurídicas:

I – Imposto sobre Operações de Crédito, 
Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou 
Valores Mobiliários – IOF;

II – Imposto sobre a Importação de Pro-
dutos Estrangeiros – II;

III – Imposto sobre a Exportação, para 
o Exterior, de Produtos Nacionais ou Nacio-
nalizados – IE;

IV – Imposto sobre a Propriedade Terri-
torial Rural – IPTR;

V – Imposto de Renda, relativo aos ren-
dimentos ou ganhos líquidos auferidos em 
aplicações de renda fixa ou variável;

VI – Imposto de Renda relativo aos ga-
nhos de capital auferidos na alienação de bens 
do ativo permanente;
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VII – Contribuição Provisória sobre Mo-
vimentação ou Transmissão de Valores e de 
Créditos e Direitos de Natureza Financeira 
– CPMF;

VIII – Contribuição para o Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço – FGTS;

IX – Contribuição para manutenção da 
Seguridade Social, relativa ao trabalhador;

X – Contribuição para a Seguridade So-
cial, relativa à pessoa do empresário, na qua-
lidade de contribuinte individual;

XI – Imposto de Renda relativo aos pa-
gamentos ou créditos efetuados pela pessoa 
jurídica a pessoas físicas;

XII – Contribuição para o PIS/PASEP, 
Cofins e IPI incidentes na importação de bens 
e serviços;

XIII – ICMS devido:
a) nas operações ou prestações sujeitas 

ao regime de substituição tributária;
b) por terceiro, a que o contribuinte se 

ache obrigado, por força da legislação estadual 
ou distrital vigente;

c) na entrada, no território do Estado ou 
do Distrito Federal, de petróleo, inclusive lu-
brificantes e combustíveis líquidos e gasosos 
dele derivados, bem como energia elétrica, 
quando não destinados à comercialização ou 
industrialização;

d) por ocasião do desembaraço adua-
neiro;

e) na aquisição ou manutenção em es-
toque de mercadoria desacobertada de do-
cumento fiscal;

f) na operação ou prestação desacober-
tada de documento fiscal;

g) nas operações com mercadorias su-
jeitas ao regime de antecipação do recolhi-
mento do imposto, bem como do valor relativo 
à diferença entre a alíquota interna e a inte-
restadual, nas aquisições em outros Estados 
e Distrito Federal, nos termos da legislação 
estadual ou distrital;

XIV – ISS devido:
a) em relação aos serviços sujeitos à 

substituição tributária ou retenção na fonte;
b) na importação de serviços;
XV – demais tributos de competência 

da União, dos Estados, do Distrito Federal ou 
dos Municípios, não relacionados nos incisos 
anteriores.

§ 2º Observada a legislação aplicável, 
a incidência do imposto de renda na fonte, 

na hipótese do inciso V do § 1º deste artigo, 
será definitiva.

§ 3º As microempresas e empresas de 
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional 
ficam dispensadas do pagamento das demais 
contribuições instituídas pela União, inclusive 
as contribuições para as entidades privadas 
de serviço social e de formação profissional 
vinculadas ao sistema sindical, de que trata 
o art. 240 da Constituição Federal, e demais 
entidades de serviço social autônomo.

§ 4º Excetua-se da dispensa a que se re-
fere o § 3º deste artigo a contribuição sindical 
patronal instituída pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943.

Art. 14. Consideram-se isentos do imposto de ren-
da, na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário, os 
valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou 
sócio da microempresa ou empresa de pequeno optante 
pelo Simples Nacional, salvo os que corresponderem a 
pró-labore, aluguéis ou serviços prestados.

§ 1º A isenção de que trata o caput deste 
artigo fica limitada ao valor resultante da apli-
cação dos percentuais de que trata o art. 15 
da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 
sobre a receita bruta mensal, no caso de an-
tecipação de fonte, ou da receita bruta total 
anual, tratando-se de declaração de ajuste, 
subtraído do valor devido na forma do Simples 
Nacional no período.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo não 
se aplica na hipótese de a pessoa jurídica 
manter escrituração contábil e evidenciar lucro 
superior àquele limite.

Art. 15. A microempresa ou empresa de pequeno 
porte optante pelo Simples Nacional não sofrerá reten-
ção na fonte de imposto de renda e das contribuições 
instituídas pela União.

Parágrafo único, O disposto no caput deste ar-
tigo não se aplica à contribuição patronal prevista na 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa 
jurídica enquadrada na condição de microempresa e 
empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser 
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretra-
tável para todo o ano-calendário.

§ 1º Para efeito de enquadramento no 
Simples Nacional, considerar-se-a microempre-
sa ou empresa de pequeno porte aquela cuja 
receita bruta no ano-calendário anterior ao da 
opção esteja compreendida dentro dos limites 
previstos no art. 3º desta Lei Complementar.

§ 2º A opção de que trata o caput deste 
artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, 
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a par-
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tir do primeiro dia do ano-calendário da opção, 
ressalvado o disposto no § 3º deste artigo.

§ 3º A opção produzirá efeitos a partir da 
data do início de atividade, desde que exer-
cida nos termos, prazo e condições a serem 
estabelecidos no ato do Comitê Gestor a que 
se refere o caput deste artigo.

§ 4º Serão consideradas inscritas no Sim-
ples Nacional as microempresas e empresas 
de pequeno porte regularmente optantes pelo 
regime tributário de que trata a Lei n nº 9.317, 
de 5 de dezembro de 1996, salvo as que esti-
verem impedidas de optar por alguma vedação 
imposta por esta Lei Complementar.

§ 5º O Comitê Gestor regulamentará a op-
ção automática prevista no § 4º deste artigo.

§ 6º O indeferimento da opção pelo Sim-
ples Nacional será formalizado mediante ato 
da Administração Tributária segundo regula-
mentação do Comitê Gestor.

SEÇÃO II 
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e con-
tribuições na forma do Simples Nacional a microem-
presa ou a empresa de pequeno porte:

I – que explore atividade de prestação 
cumulativa e contínua de serviços de asses-
soria creditícia, gestão de crédito, seleção e 
riscos, administração de contas a pagar e a 
receber, gerenciamento de ativos (asset ma-
nagement), compras de direitos creditórios 
resultantes de vendas mercantis a prazo ou 
de prestação de serviços (factoring);

II – que tenha sócio domiciliado no ex-
terior;

III – de cujo capital participe entidade 
da administração pública, direta ou indireta, 
federal, estadual ou municipal;

IV – que preste serviço de comunicação;
V – que possua débito com o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ou com as 
Fazendas públicas Federal, Estadual ou Muni-
cipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

VI – que preste serviço de transporte in-
termunicipal e interestadual de passageiros;

VII – que seja geradora, transmissora, 
distribuidora ou comercializadora de energia 
elétrica;

VIII – que exerça atividade de importação 
ou fabricação de automóveis e motocicletas;

IX – que exerça atividade de importação 
de combustíveis;

X – que exerça atividade de produção 
ou venda no atacado de bebidas alcoólicas, 
cigarros, armas, bem como de outros produtos 
tributados pelo IPI com alíquota ad valorem 
superior a 20% (vinte por cento) ou com alí-
quota específica;

XI – que tenha por finalidade a prestação 
de serviços decorrentes do exercício de ativida-
de intelectual, de natureza técnica, científica, 
desportiva, artística ou cultural, que constitua 
profissão regulamentada ou não, bem como 
a que preste serviços de instrutor, de corretor, 
de despachante ou de qualquer tipo de inter-
mediação de negócios;

XII – que realize cessão ou locação de 
mão-de-obra;

XIII – que realize atividade de consul-
taria;

XIV – que se dedique ao loteamento e à 
incorporação de imóveis.

§ 1º As vedações relativas a exercício de 
atividades previstas no caput deste artigo não 
se aplicam às pessoas jurídicas que se dedi-
quem exclusivamente às atividades seguintes 
ou as exerçam em conjunto com outras ativi-
dades que não tenham sido objeto de vedação 
no caput deste artigo:

I – creche, pré-escola e estabelecimento 
de ensino fundamental;

II – agência terceirizada de correios;
III – agência de viagem e turismo;
IV – centro de formação de condutores 

de veículos automotores de transporte terres-
tre de passageiros e de carga;

V – agência lotérica;
VI – serviços de manutenção e repara-

ção de automóveis, caminhões, ônibus, outros 
veículos pesados, tratores, máquinas e equi-
pamentos agrícolas;

VII – serviços de instalação, manuten-
ção e reparação de acessórios para veículos 
automotores;

VIII – serviços de manutenção e repara-
ção de motocicletas, motonetas e bicicletas;

IX – serviços de instalação, manutenção 
e reparação de máquinas de escritório e de 
informática;

X – serviços de reparos hidráulicos, elé-
tricos, pintura e carpintaria em residências ou 
estabelecimentos civis ou empresariais, bem 



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 51679 

como manutenção e reparação de aparelhos 
eletrodomésticos;

XI – serviços de instalação e manuten-
ção de aparelhos e sistemas de ar condicio-
nado, refrigeração, ventilação, aquecimento e 
tratamento de ar eia ambientes controlados;

XII – veículos de comunicação, de radio-
difusão sonora e de sons e imagens, e mídia 
externa;

XIII – construção de imóveis e obras de 
engenharia em geral, inclusive sob a forma de 
subempreitada;

XIV – transporte municipal de passa-
geiros;

XV – empresas montadoras de estandes 
para feiras;

XVI – escolas livres, de línguas estrangei-
ras, artes, cursos técnicos e gerenciais;

XVII – produção cultural e artística;
XVIII – produção cinematográfica e de 

artes cênicas;
XIX – cumulativamente administração e 

locação de imóveis de terceiros;
XX – academias de dança, de capoeira, 

de ioga, e de artes marciais;
XXI – academias de atividades físicas, des-

portivas, de natação e escolas de esportes;
XXII – decoração e paisagismo;
XXIII – elaboração de programas de com-

putadores, inclusive jogos eletrônicos, desde 
que desenvolvidos em estabelecimento do 
optante;

XXIV – licenciamento ou cessão de direito 
de uso de programas de computação;

XXV – planejamento, confecção, manu-
tenção e atualização de páginas eletrônicas, 
desde que realizados em estabelecimento do 
optante;

XXVI – escritórios de serviços contá-
beís;

XXVII – serviço de vigilância, limpeza ou 
conservação;

XXVIII – representação comercial e cor-
retoras de seguros.

§ 2º Poderão optar pelo Simples Nacional 
sociedades que se dediquem exclusivamen-
te à prestação de outros serviços que não 
tenham sido objeto de vedação expressa no 
caput deste artigo.

§ 3º O disposto no inciso X do caput des-
te artigo não se aplica no caso de produção 
de fogos de artifício.

SEÇÃO III 
Das Alíquotas e Base de Cálculo

Art. 18. O valor devido mensalmente pela micro-
empresa e empresa de pequeno porte, optante do Sim-
ples Nacional, será determinado mediante aplicação 
da tabela do Anexo I desta Lei Complementar.

§ 1º Para efeito de determinação da alí-
quota, o sujeito passivo utilizará a receita bruta 
acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao 
do período de apuração.

§ 2º Em caso de início de atividade, os 
valores de receita bruta acumulada constantes 
das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Com-
plementar devem ser proporcionalizados ao 
número de meses de atividade no período.

§ 3º Sobre a receita bruta auferida no 
mês incidirá a alíquota determinada na for-
ma do caput e dos §§ 1º e 2º deste artigo, 
podendo tal incidência se dar, à opção do 
contribuinte, na forma regulamentada pelo 
Comitê Gestor, sobre a receita recebida no 
mês, sendo essa opção irretratável para todo 
o ano-calendário.

§ 4º O contribuinte deverá considerar, 
destacadamente, para fim de pagamento:

I – as receitas decorrentes da revenda 
de mercadorias;

II – as receitas decorrentes da venda 
de mercadorias industrializadas pelo contri-
buinte;

III – as receitas decorrentes da presta-
ção de serviços, bem como a de locação de 
bens móveis;

IV – as receitas decorrentes da venda de 
mercadorias sujeitas a substituição tributária; e

V _ as receitas decorrentes da exporta-
ção de mercadorias para o exterior, inclusive 
as vendas realizadas por meio de comercial 
exportadora ou do consórcio previsto nesta 
Lei Complementar.

§ 5º Nos casos de atividades industriais, de 
locação de bens móveis e de prestação de servi-
ços, serão observadas as seguintes regras:

I – as atividades industriais serão tribu-
tadas na forma do Anexo II desta Lei Com-
plementar;

II – as atividades de prestação de servi-
ços previstas nos incisos I a XII do § 1º do art. 
17 desta Lei Complementar serão tributadas na 
forma do Anexo III desta Lei Complementar;

III – atividades de locação de bens móveis 
serão tributadas na forma do Anexo III desta 
Lei Complementar, deduzindo-se da alíquota 
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o percentual correspondente ao ISS previsto 
nesse Anexo;

IV – as atividades de prestação de ser-
viços previstas nos incisos XIII a XVIII do § 
1º do art. 17 desta Lei Complementar serão 
tributadas na forma do Anexo IV desta Lei 
Complementar, hipótese em que não estará 
incluída no Simples Nacional a contribuição 
prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta 
Lei Complementar, devendo ela ser recolhida 
segundo a legislação prevista para os demais 
contribuintes ou responsáveis;

V – as atividades de prestação de servi-
ços previstas nos incisos XIX a XXVIII do § 1º 
e no § 2º do art. 17 desta Lei Complementar 
serão tributadas na forma do Anexo V desta 
Lei Complementar, hipótese em que não esta-
rá incluída no Simples Nacional a contribuição 
prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta 
Lei Complementar, devendo ela ser recolhida 
segundo a legislação prevista para os demais 
contribuintes ou responsáveis;

VI – as atividades de prestação de ser-
viços de transportes intermunicipais e interes-
taduais serão tributadas na forma do Anexo 
V desta Lei Complementar, acrescido das alí-
quotas correspondentes ao ICMS previstas no 
Anexo I desta Lei Complementar, hipótese em 
que não estará incluída no Simples Nacional a 
contribuição prevista no inciso VI do caput do 
art. 13 desta Lei Complementar, devendo esta 
ser recolhida segundo a legislação prevista para 
os demais contribuintes ou responsáveis.

§ 6º No caso dos serviços previstos no § 
2º do art. 6º da Lei Complementar nº 116, de 
31 de julho de 2003, prestados pelas microem-
presas e pelas empresas de pequeno porte, 
o tomador do serviço deverá reter o montan-
te correspondente na forma da legislação do 
município onde estiver localizado, que será 
abatido do valor a ser recolhido na forma do § 
3º do art. 21 desta Lei Complementar.

§ 7º A empresa comercial exportadora 
que houver adquirido mercadorias de pessoa 
jurídica optante pelo Simples Nacional, com o 
fim específico de exportação para o exterior, 
que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, con-
tados da data da emissão da nota fiscal pela 
vendedora, nao comprovar o seu embarque 
para o exterior ficará sujeita ao pagamento de 
todos os impostos e contribuições que deixa-
ram de ser pagos pela empresa vendedora, 
acrescidos de juros de mora e multa, de mora 

ou de ofício, calculados na forma da legislação 
que rege a cobrança do tributo não pago, aplicá-
vel à própria comercial exportadora.

§ 8º Para efeito do disposto no § 7º des-
te artigo, considera-se vencido o prazo para o 
pagamento na data em que a empresa vende-
dora deveria fazê-lo, caso a venda houvesse 
sido efetuada para o mercado interno.

§ 9º Relativamente à contribuição patro-
nal, devida pela vendedora, a comercial expor-
tadora deverá recolher, no prazo previsto no § 
8º deste artigo, o valor correspondente a 11% 
(onze por cento) do valor das mercadorias não 
exportadas nos termos do § 7º deste artigo.

§ 10. Na hipótese do § 7º deste artigo, a 
empresa comercial exportadora não poderá de-
duzir do montante devido qualquer valor a título 
de crédito de Imposto sobre Produtos Industria-
lizados – IPI da Contribuição para o PIS/Pasep 
ou da Cofins, decorrente da aquisição das mer-
cadorias e serviços objeto da incidência.

§ 11. Na hipótese do § 7º deste artigo, a 
empresa comercial exportadora deverá pagar, 
também, os impostos e contribuições devidos 
nas vendas para o mercado interno, caso, por 
qualquer forma, tenha alienado ou utilizado as 
mercadorias.

§ 12. Na apuração do montante devido no 
mês relativo a cada tributo, o contribuinte que apu-
re receitas mencionadas nos incisos IV e V do § 4º 
deste artigo terá direito a redução do valor a ser 
recolhido na forma do Simples Nacional calculada 
nos termos dos §§ 13 e 14 deste artigo.

§ 13. Para efeito de determinação da redu-
ção de que trata o § 12 deste artigo, as receitas 
serão discriminadas em comerciais, industriais 
ou de prestação de serviços na forma dos Ane-
xos I, II, III, IV e V desta Lei Complementar.

§ 14. A redução no montante a ser reco-
lhido do Simples Nacional no mês relativo aos 
valores das receitas de que tratam os incisos 
IV e V do § 4º deste artigo corresponderá:

I – no caso de revenda de mercadorias:
a) ao percentual que incidiria sobre o mon-

tante total de receita, caso não houvesse ne-
nhuma redução, previsto no Anexo I desta Lei 
Complementar, relativo à Cofins, aplicado sobre a 
respectiva parcela de receita referida nos incisos 
IV ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso;

b) ao percentual que incidiria sobre o 
montante total de receita, caso não houvesse 
nenhuma redução, previsto no Anexo I des-
ta Lei Complementar, relativo à Contribuição 
para o PIS/PASEP, aplicado sobre a respectiva 
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parcela de receita referida nos incisos IV ou V 
do § 4º deste artigo, conforme o caso;

c) ao percentual que incidiria sobre o mon-
tante total de receita, caso não houvesse nenhuma 
redução, pre-visto no Anexo I desta Lei Comple-
mentar, relativo ao ICMS, aplicado sobre a res-
pectiva parcela de receita referida nos incisos IV 
ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso;

II – no caso de venda de mercadorias 
industrializadas pelo contribuinte:

a) ao percentual que incidiria sobre o mon-
tante total de receita, caso não houvesse ne-
nhuma redução, previsto no Anexo II desta Lei 
Complementar, relativo à Cofins, aplicado sobre a 
respectiva parcela de receita referida nos incisos 
IV ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso;

b) ao percentual que incidiria sobre o 
montante total de receita, caso não houvesse 
nenhuma redução, previsto no Anexo II des-
ta Lei Complementar, relativo à Contribuição 
para o PIS/PASEP, aplicado sobre a respectiva 
parcela de receita referida nos incisos IV ou V 
do § 4º deste artigo, conforme o caso;

c) ao percentual que incidiria sobre o mon-
tante total de receita, caso não houvesse nenhuma 
redução, previsto no Anexo II desta Lei Comple-
mentar, relativo ao ICMS, aplicado sobre a res-
pectiva parcela de receita referida nos incisos IV 
ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso;

d) ao percentual que incidiria sobre o mon-
tante total de receita, caso não houvesse ne-
nhuma redução, previsto no Anexo II desta Lei 
Complementar, relativo ao IPI, aplicado sobre a 
respectiva parcela de receita referida nos incisos 
IV ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso.

§ 15. Será disponibilizado sistema eletrêni-
co para realização do cálculo simplificado do valor 
mensal devido referente ao Simples Nacional.

§ 16. Se o valor da receita bruta auferida 
durante o ano-calendário ultrapassar o limite de 
R$200.000,00 (duzentos mil reais) multiplicados 
pelo número de meses do período de atividade, 
a parcela de receita que exceder o montante 
assim determinado estará sujeita às alíquotas 
máximas previstas nos Anexos I a V desta Lei 
Complementar, proporcionalmente conforme o 
caso, acrescidas de 20% (vinte por cento).

§ 17. Na hipótese de o Distrito Federal 
ou o Estado e os Municípios nele localizados 
adotarem o disposto nos incisos I e II do caput 
do art. 19 e no art. 20, ambos desta Lei Comple-
mentar, a parcela da receita bruta auferida duran-
te o ano-calendário que ultrapassar o limite de 
R$100.000,00 (cem mil reais) ou R$150.000,00 
(cento e cinqüenta mil reais), respectivamente, 

multiplicados pelo número de meses do perío-
do de atividade, estará sujeita, em relação aos 
percentuais aplicáveis ao ICMS e ao ISS, às 
alíquotas máximas correspondentes a essas 
faixas previstas nos Anexos I a V desta Lei Com-
plementar, proporcionalmente conforme o caso, 
acrescidas de 20% (vinte por cento).

§ 18. Os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, no âmbito de suas respectivas com-
petências, poderão estabelecer, na forma defini-
da pelo Comitê Gestor, independentemente da 
receita bruta recebida no mês pelo contribuinte, 
valores fixos mensais para o recolhimento do 
ICMS e do ISS devido por microempresa que 
aufira receita bruta, no ano-calendário anterior, 
de até R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), 
ficando a microempresa sujeita a esses valores 
durante todo o ano-calendário.

§ 19. Os valores estabelecidos no § 18 des-
te artigo não poderão exceder a 50% (cinqüenta 
por cento) do maior recolhimento possível do 
tributo para a faixa de enquadramento prevista 
na tabela do caput deste artigo, respeitados os 
acréscimos decorrentes do tipo de atividade da 
empresa estabelecidos no § 5º deste artigo.

§ 20. Na hipótese em que o Estado, o 
Município ou o Distrito Federal concedam isen-
ção ou redução do ICMS ou do ISS devido por 
microempresa ou empresa de pequeno porte, 
ou ainda determine recolhimento de valor fixo 
para esses tributos, na forma do § 18 deste 
artigo, será realizada redução proporcional ou 
ajuste do valor a ser recolhido, na forma defi-
nida em resolução do Comitê Gestor.

§ 21. O valor a ser recolhido na forma 
do disposto no § 20 deste artigo, exclusiva-
aente na hipótese de isenção, não integrará 
o montante a ser partilhado com o respectivo 
Município, Estado ou Distrito Federal.

§ 22. A atividade constante do inciso 
XXVI do § 1º do art. 17 desta Lei Complemen-
tar recolherá o ISS em valor fixo, na forma da 
legislação municipal.

§ 23. Da base de cálculo do ISS será 
abatido o material fornecido pelo prestador 
dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 
da lista de serviços anexa à Lei Complementar 
nº116, de 31 de julho de 2003.

§ 24. Para efeito de aplicação do Anexo 
V desta Lei Complementar, considera-se fo-
lha de salários incluídos encargos o montante 
pago, nos 12 (doze) meses anteriores ao do 
período de apuração, a título de salários, reti-
radas de pró-labore, acrescidos do montante 
efetivamente recolhido a título de contribuição 
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para a Seguridade Social e para o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço.

Art. 19. Sem prejuízo da possibilidade de adoção 
de todas as faixas de receita previstas no art. 18 desta 
Lei Complementar, os Estados poderão optar pela apli-
cação, para efeito de recolhimento do ICMS na forma 
do Simples Nacional em seus respectivos territórios, 
da seguinte forma:

I – os Estados cuja participação no Pro-
duto Interno Bruto brasileiro seja de até 1% 
(um por cento) poderão optar pela aplicação, 
em seus respectivos territórios, das faixas de 
receita bruta anual até R$1.200.000,00 (um 
milhão e duzentos mil reais);

II – os Estados cuja participação no Pro-
duto Interno Bruto brasileiro seja de mais de 
1% (um por cento) e de menos de 5% (cinco 
por cento) poderão optar pela aplicação, em 
seus respectivos territórios, das faixas de re-
ceita bruta anual até R$1.800.000,00 (um mi-
lhão e oitocentos mil reais); e

III – os Estados cuja participação no Pro-
duto Interno Bruto brasileiro seja igual ou supe-
rior a 5% (cinco por cento) ficam obrigados a 
adotar todas as faixas de receita bruta anual.

§ 1º A participação no Produto Interno 
Bruto brasileiro será apurada levando em con-
ta o último resultado divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro 
órgão que o substitua.

§ 2º A opção prevista nos incisos I e II do 
caput deste artigo, bem como a obrigatorieda-
de de adotar o percentual previsto no inciso III 
do caput deste artigo, surtirá efeitos somente 
para o ano-calendário subseqüente.

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se ao 
Distrito Federal.

Art. 20. A opção feita na forma do art. 19 desta Lei 
Complementar pelos Estados importará adoção do mes-
mo limite de receita bruta anual para efeito de recolhimento 
na forma do ISS dos municípios nele localizados, bem 
como para o do ISS devido no Distrito Federal.

§ 1º As microempresas e empresas de 
pequeno porte que ultrapassarem os limites a 
que se referem os incisos I e II do caput do art. 
19 desta Lei Complementar estarão automati-
camente impedidas de recolher o ICMS e o ISS 
na forma do Simples Nacional no ano-calendário 
subseqüente ao que tiver ocorrido o excesso.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo não se 
aplica na hipótese de o Estado ou de o Distrito 
Federal adotarem, compulsoriamente ou por op-

ção, a aplicação de faixa de receita bruta superior 
à que vinha sendo utilizada no ano-calendário 
em que ocorreu o excesso da receita bruta.

§ 3º Na hipótese em que o recolhimento 
do ICMS ou do ISS não esteja sendo efetu-
ado por meio do Simples Nacional por força 
do disposto neste artigo e no art. 19 desta Lei 
Complementar, as faixas de receita do Simples 
Nacional superiores àquela que tenha sido ob-
jeto de opção pelos Estados ou pelo Distrito 
Federal sofrerão, para efeito de recolhimen-
to do Simples Nacional, redução na alíquota 
equivalente aos percentuais relativos a esses 
impostos constantes dos Anexos I a V desta 
Lei Complementar, conforme o caso.

§ 4º O Comitê Gestor regulamentará o 
disposto neste artigo e no art. 19 desta Lei 
Complementar.

SEÇÃO IV 
Do Recolhimento dos Tributos Devidos

Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma 
dos arts. 18 a 20 desta Lei Complementar, deverão 
ser pagos:

I – por meio de documento único de arre-
cadação, instituído pelo Comitê Gestor;

II – segundo códigos específicos, para 
cada espécie de receita discriminada no § 4º 
do art. 18 desta Lei Complementar;

III – enquanto não regulamentado pelo Co-
mitê Gestor, até o último dia útil da primeira quinze-
na do mês subseqüente àquele a que se referir;

IV – em banco integrante da rede arreca-
dadora credenciada pelo Comitê Gestor.

§ 1º Na hipótese de a microempresa ou 
a empresa de pequeno porte possuir filiais, o 
recolhimento dos tributos do Simples Nacional 
dar-se-á por intermédio da matriz.

§ 2º Poderá ser adotado sistema simpli-
ficado de arrecadação do Simples Nacional, 
inclusive sem utilização da rede bancária, me-
diante requerimento do Estado, Distrito Federal 
ou Município ao Comitê Gestor.

§ 3º O valor não pago até a data do ven-
cimento sujeitar-se-á à incidência de encargos 
legais na forma prevista na legislação do im-
posto sobre a renda.

§ 4º Caso tenha havido a retenção na 
fonte do ISS, ele será definitivo e deverá ser 
deduzida a parcela do Simples Nacional a ele 
correspondente, que será apurada, tomando-se 
por base as receitas de prestação de serviços 
que sofreram tal retenção, na forma prevista 
nos §§ 12 a 14 do art. 18 desta Lei Comple-
mentar, não sendo o montante recolhido na 
forma do Simples Nacional objeto de partilha 
com os municípios.
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§ 5º O Comitê Gestor regulará o modo 
pelo qual será solicitado o pedido de restitui-
ção ou compensação dos valores do Simples 
Nacional recolhidos indevidamente ou em mon-
tante superior ao devido.

SEÇÃO V 
Do Repasse do Produto da Arrecadação

Art. 22. O Comitê Gestor definirá o sistema de 
repasses do total arrecadado, inclusive encargos le-
gais, para o:

I – Município ou Distrito Federal, do valor 
correspondente ao ISS;

II – Estado ou Distrito Federal, do valor 
correspondente ao ICMS;

III – Instituto Nacional do Seguro Social, 
do valor correspondente à Contribuição para 
manutenção da Seguridade Social.

Parágrafo único. Enquanto o Comitê Ges-
tor não regulamentar o prazo para o repasse 
previsto no inciso II do caput deste artigo, esse 
será efetuado nos prazos estabelecidos nos 
convênios celebrados no âmbito do colegiado 
a que se refere a alínea g do inciso XII do § 2º 
do art. 155 da Constituição Federal.

SEÇÃO VI 
Dos Créditos

Art. 23. As microempresas e as empresas de 
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não 
farão jus à apropriação nem transferirão créditos re-
lativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo 
Simples Nacional.

Art. 24. As microempresas e as empresas de 
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não 
poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de 
incentivo fiscal.

SEÇÃO VII 
Das Obrigações Fiscais Acessórias

Art. 25. As microempresas e empresas de peque-
no porte optantes do Simples Nacional apresentarão, 
anualmente, à Secretaria da Receita Federal declaração 
única e simplificada de informações socioeconômicas 
e fiscais, que deverão ser disponibilizadas aos órgãos 
de fiscalização tributária e previdenciária, observados 
prazo e modelo aprovados pelo Comitê Gestor.

Art. 26. As microempresas e empresas de pe-
queno porte optantes pelo Simples Nacional ficam 
obrigadas a:

I – Emitir documento fiscal de venda ou 
prestação de serviço, de acordo com instru-
ções expedidas pelo Comitê Gestor;

II – manter em boa ordem e guarda os 
documentos que fundamentaram a apuração 
dos impostos e contribuições devidos e o cum-
primento das obrigações acessórias a que se 
refere o art. 25 desta Lei Complementar en-
quanto não decorrido o prazo decadencial e 
não prescritas eventuais ações que lhes sejam 
pertinentes.

§ 1º Os empreendedores individuais 
com receita bruta acumulada no ano de até 
R$36.000,00 (trinta e seis mil reais):

I – poderão optar por fornecer nota fiscal 
avulsa obtida nas Secretarias de Fazenda ou 
Finanças dos Estados, do Distrito Federal ou 
dos Municípios;

II – farão a comprovação da receita bruta, 
mediante apresentação do registro de vendas 
independentemente de documento fiscal de 
venda ou prestação de serviço, ou escrituração 
simplificada das receitas, conforme instruções 
expedidas pelo Comitê Gestor;

III – ficam dispensados da emissão do 
documento fiscal previsto no inciso I do caput 
deste artigo caso requeiram nota fiscal gratuita 
na Secretaria de Fazenda municipal ou ado-
tem formulário de escrituração simplificada 
das receitas nos municípios que não utilizem 
o sistema de nota fiscal gratuita, conforme ins-
truções expedidas pelo Comitê Gestor.

§ 2º As demais microempresas e as em-
presas de pequeno porte, além do disposto nos 
incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ain-
da, manter o livro-caixa em que será escriturada 
sua movimentação financeira e bancária.

§ 3º A exigência de declaração única 
a que se refere o caput do art. 25 desta Lei 
Complementar não desobriga a prestação de 
informações relativas a terceiros.

§ 4º As microempresas e empresas de 
pequeno porte referidas no § 2º deste artigo 
ficam sujeitas a outras obrigações acessórias a 
serem estabelecidas pelo Comitê Gestor, com 
características nacionalmente uniformes, veda-
do o estabelecimento de regras unilaterais pelas 
unidades políticas partícipes do sistema.

§ 5º As microempresas e empresas de pe-
queno porte ficam sujeitas à entrega de declaração 
eletrônica que deva conter os dados referentes aos 
serviços prestados ou tomados de terceiros, na 
conformidade do que dispuser o Comitê Gestor.

Art. 27. As microempresas e empresas de pe-
queno porte optantes pelo Simples Nacional poderão, 
opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para 
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os registros e controles das operações realizadas, con-
forme regulamentação do Comitê Gestor.

SEÇÃO VIII 
Da Exclusão do Simples Nacional

Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será 
feita de ofício ou mediante comunicação das empre-
sas optantes.

Parágrafo único. As regras previstas nesta seção 
e o modo de sua implementação serão regulamenta-
dos pelo Comitê Gestor.

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optan-
tes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:

I – verificada a falta de comunicação de 
exclusão obrigatória;

II – for oferecido embaraço à fiscaliza-
ção, caracterizado pela negativa não justifi-
cada de exibição de livros e documentos a 
que estiverem obrigadas, bem como pelo não 
fornecimento de informações sobre bens, mo-
vimentação financeira, negócio ou atividade 
que estiverem intimadas a apresentar, e nas 
demais hipóteses que autorizam a requisição 
de auxílio da força pública;

III – for oferecida resistência à fiscaliza-
ção, caracterizada pela negativa de acesso 
ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a 
qualquer outro local onde desenvolvam suas 
atividades ou se encontrem bens de sua pro-
priedade;

IV – a sua constituição ocorrer por inter-
postas pessoas;

V – tiver sido constatada prática reite-
rada de infração ao disposto nesta Lei Com-
plementar;

VI – a empresa for declarada inapta, na 
forma dos arts. 81 e 82 da Lei nº 9.430, de 
27 de dezembro de 1996, e alterações pos-
teriores;

VII – comercializar mercadorias objeto 
de contrabando ou descaminho;

VIII – houver falta de escrituração do livro-
caixa ou não permitir a identificação da movi-
mentação financeira, inclusive bancária;

IX – for constatado que durante o ano-
calendário o valor das despesas pagas supera 
em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos 
de recursos no mesmo período, excluído o ano 
de início de atividade;

X – for constatado que durante o ano-ca-
lendário o valor das aquisições de mercadorias 
para comercialização ou industrialização, res-
salvadas hipóteses justificadas de aumento de 

estoque, for superior a 80% (oitenta por cento) 
dos ingressos de recursos no mesmo período, 
excluído o ano de início de atividade.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos II 
a X do caput deste artigo, a exclusão produzirá 
efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, 
impedindo a opção pelo regime diferenciado e 
favorecido desta Lei complementar pelos pró-
ximos 3 (três) anos-calendário seguintes.

§ 2º O prazo de que trata o § 1º deste 
artigo será elevado para 10 (dez) anos caso 
seja constatada a utilização de artifício, ardil 
ou qualquer outro meio fraudulento que induza 
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim 
de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo 
apurável segundo o regime especial previsto 
nesta Lei Complementar.

§ 3º A exclusão de ofício será realizada na 
forma regulamentada pelo Comitê Gestor, ca-
bendo o lançamento dos tributos e contribuições 
apurados aos respectivos entes tributantes.

§ 4º Para efeito do disposto no inciso I do 
caput deste artigo, não se considera período 
de atividade aquele em que tenha sido solici-
tada suspensão voluntária perante o Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ.

§ 5º A competência para exclusão de 
ofício do Simples Nacional obedece ao dis-
posto no art. 33, e o julgamento administra-
tivo, ao disposto no art. 39, ambos desta Lei 
Complementar.

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, median-
te comunicação das microempresas ou das empresas 
de pequeno porte, dar-se-á:

I – por opção;
II – obrigatoriamente, quando elas incor-

rerem em qualquer das situações de vedação 
previstas nesta Lei Complementar; ou

III – obrigatoriamente, quando ultrapas-
sado, no ano-calendário de início de ativida-
de, o limite de receita bruta correspondente a 
R$200.000,00 (duzentos mil reais), multiplicados 
pelo número de meses de funcionamento nesse 
período, em relação aos tributos e contribuições 
federais, e, em relação aos tributos estaduais, 
municipais e distritais, de R$100.000,00 (cem 
mil reais) ou R$150.000,00 (cento e cinqüenta 
mil reais), também multiplicados pelo número 
de meses de funcionamento no período, caso o 
Distrito Federal, os Estados e seus respectivos 
Municípios tenham adotado os limites previstos 
nos incisos I e II do art. 19 e no art. 20, ambos 
desta Lei Complementar.
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§ 1º A exclusão deverá ser comunicada 
à Secretaria da Receita Federal:

I – na hipótese do inciso I do caput deste 
artigo, até o último dia útil do mês de janeiro;

II – na hipótese do inciso II do caput 
deste artigo, até o último dia útil do mês sub-
seqüente àquele em que ocorrida a situação 
de vedação;

III – na hipótese do inciso III do caput 
deste artigo, até o último dia útil do mês de 
janeiro do ano-calendário subseqüente ao do 
início de atividades.

§ 2º A comunicação de que trata o caput 
deste artigo dar-se-á na forma a ser estabele-
cida pelo Comitê Gestor.

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das 
empresas de pequeno porte do Simples Nacional pro-
duzirá efeitos:

I – na hipótese do inciso I do caput do 
art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1º 
de janeiro do ano-calendário subseqüente, 
ressalvado o disposto no § 4º deste artigo;

II – na hipótese do inciso II do caput 
do art. 30 desta Lei Complementar, a partir 
do mês seguinte da ocorrência da situação 
impedítiva;

III – na hipótese do inciso III do caput do 
art. 30 desta Lei Complementar:

a) desde o início das atividades;
b) a partir de 1º de janeiro do ano-calendário 

subseqüente, na hipótese de não ter ultrapassado 
em mais de 20% (vinte por cento) o limite pro-
porcional de que trata o § 10 do art. 3º desta Lei 
Complementar, em relação aos tributos federais, 
ou os respectivos limites de que trata o § 11 do 
mesmo artigo, em relação aos tributos estaduais, 
distritais ou municipais, conforme o caso;

IV – na hipótese do inciso V do caput 
do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do 
ano-calendário subseqüente ao da ciência da 
comunicação da exclusão.

§ 1º Na hipótese prevista no inciso III do 
caput do art. 30 desta Lei Complementar, a mi-
croempresa ou empresa de pequeno porte não 
poderá optar, no ano-calendário subseqüente ao 
do início de atividades, pelo Simples Nacional.

§ 2º Na hipótese do inciso V do caput do 
art. 17 desta Lei Complementar, será permi-
tida a permanência da pessoa jurídica como 
optante pelo Simples Nacional mediante a 
comprovação da regularização do débito no 
prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir 
da ciência da comunicação da exclusão.

§ 3º A exclusão do Simples Nacional na 
hipótese em que os Estados, Distrito Federal 

e Municípios adotem limites de receita bruta in-
feriores a R$2.400.000,00 (dois milhões e qua-
trocentos mil reais) para efeito de recolhimento 
do ICMS e do ISS seguirá as regras acima, na 
forma regulamentada pelo Comitê Gestor.

§ 4º No caso de a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte ser excluída do 
Simples Nacional no mês de janeiro, na hipó-
tese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei 
Complementar, os efeitos da exclusão dar-se-
ão nesse mesmo ano.

Art. 32. As microempresas ou as empresas de 
pequeno porte excluídas do Simples Nacional sujeitar-
se-ão, a partir do período em que se processarem os 
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis 
às demais pessoas jurídicas.

§ 1º Para efeitos do disposto no caput des-
te artigo, na hipótese da alínea a do inciso III 
do caput do art. 31 desta Lei Complementar, a 
microempresa ou a empresa de pequeno porte 
desenquadrada ficará sujeita ao pagamento da 
totalidade ou diferença dos respectivos impostos 
e contribuições, devidos de conformidade com 
as normas gerais de incidência, acrescidos, tão-
somente, de juros de mora, quando efetuado 
antes do início de procedimento de ofício.

§ 2º Para efeito do disposto no caput deste 
artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo reco-
lhimento do imposto de renda e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido na forma do lucro 
presumido, lucro real trimestral ou anual.

SEÇÃO IX 
Da Fiscalização

Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento 
das obrigações principais e acessórias relativas ao Simples 
Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses pre-
vistas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria 
da Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de 
Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a lo-
calização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação 
de serviços incluídos na competência tributária municipal, 
a competência será também do respectivo Município.

§ 1º As Secretarias de Fazenda ou Fi-
nanças dos Estados poderão celebrar convê-
nio com os Municípios de sua jurisdição para 
atribuir a estes a fiscalização a que se refere 
o caput deste artigo.

§ 2º Na hipótese de a microempresa ou 
empresa de pequeno porte exercer alguma 
das atividades de prestação de serviços pre-
vistas nos incisos XIII a XXVIII do § 1º do art. 
17 desta Lei Complementar, caberá à Secre-
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taria da Receita Previdenciária a fiscalização 
da Contribuição para a Seguridade Social, a 
cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 3º O valor não pago, apurado em pro-
cedimento de fiscalização, será exigido em 
lançamento de ofício pela autoridade compe-
tente que realizou a fiscalização.

§ 4º O Comitê Gestor disciplinará o dis-
posto neste artigo.

SEÇÃO X 
Da Omissão de Receita

Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa 
de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional todas 
as presunções de omissão de receita existentes nas 
legislações de regência dos impostos e contribuições 
íncluídos no Simples Nacional.

SEÇÃO XI 
Dos Acréscimos Legais

Art. 35. Aplicam-se aos impostos e contribuições 
devidos pela microempresa e pela empresa de pequeno 
porte, inscritas no Simples Nacional, as normas rela-
tivas aos juros e multa de mora e de ofício previstas 
para o imposto de renda, inclusive, quando for o caso, 
em relação ao ICMS e ao ISS.

Art. 36. A falta de comunicação, quando obri-
gatória, da exclusão da pessoa jurídica do Simples 
Nacional, nos prazos determinados no § 1º do art. 30 
desta Lei Complementar, sujeitará a pessoa jurídica a 
multa correspondente a 10% (dez por cento) do total 
dos impostos e contribuições devidos de conformida-
de com o Simples Nacional no mês que anteceder o 
início dos efeitos da exclusão, não inferior a R$500,00 
(quinhentos reais), insusceptível de redução.

Art. 37. A imposição das multas de que trata esta 
Lei Complementar não exclui a aplicação das sanções 
previstas na legislação penal, inclusive em relação a 
declaração falsa, adulteração de documentos e emis-
são de nota fiscal em desacordo com a operação efe-
tivamente praticada, a que estio sujeitos o titular ou 
sócio da pessoa jurídica.

Art. 38. O sujeito passivo que deixar de apresentar 
a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica a que 
se refere o art. 25 desta Lei Complementar, no prazo 
fixado, ou que a apresentar com incorreções ou omis-
sões, será intimado a apresentar declaração original, 
no caso de não-apresentação, ou a prestar esclareci-
mentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela 
autoridade fiscal, na forma definida pelo Comitê Gestor, 
e sujeitar-se-á às seguintes multas:

I – de 2% (dois por cento) ao mês-calen-
dário ou fração, incidentes sobre o montante 
dos tributos e contribuições informados na 
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, 
ainda que integralmente pago, no caso de falta 
de entrega da declaração ou entrega após o 
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), obser-
vado o disposto no § 3º deste artigo;

II – de R$100,00 (cem reais) para cada 
grupo de 10 (dez) informações incorretas ou 
omitidas.

§ 1º Para efeito de aplicação da multa 
prevista no inciso I do caput deste artigo, será 
considerado como termo inicial o dia seguinte 
ao término do prazo original-mente fixado para a 
entrega da declaração e como termo final a data 
da efetiva entrega ou, no caso de não-apresen-
tação, da lavratura do auto de infração.

§ 2º Observado o disposto no § 3º deste 
artigo, as multas serão reduzidas:

I – à metade, quando a declaração for 
apresentada após o prazo, mas antes de qual-
quer procedimento de ofício;

II – a 75% (setenta e cinco por cento), 
se houver a apresentação da declaração no 
prazo fixado em intimação.

§ 3º A multa mínima a ser aplicada será 
de R$500,00 (quinhentos reais).

§ 4º Considerar-se-á não entregue a de-
claração que não atender às especificações 
técnicas estabelecidas pelo Comitê Gestor.

§ 5º Na hipótese do § 4º deste artigo, 
o sujeito passivo será intimado a apresentar 
nova declaração, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da ciência da intimação, e sujeitar-
se-á à multa prevista no inciso I do caput 
deste artigo, observado o disposto nos §§ 1º 
a 3º deste artigo.

SEÇÃO XII 
Do Processo Administrativo Fiscal

Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao 
Simples Nacional será de competência do órgão jul-
gador integrante da estrutura administrativa do ente 
federativo que efetuar o lançamento ou a exclusão de 
ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos 
processos administrativos fiscais desse ente.

§ 1º O Município poderá, mediante convênio, 
transferir a atribuição de julgamento exclusivamen-
te ao respectivo Estado em que se localiza.

§ 2º No caso em que o contribuinte do 
Simples Nacional exerça atividades incluídas 
no campo de incidência do ICMS e do ISS e 
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seja apurada omissão de receita de que não 
se consiga identificar a origem, a autuação 
será feita utilizando a maior alíquota prevista 
nesta Lei complementar, e a parcela autuada 
que não seja correspondente aos tributos e 
contribuições federais será rateada entre Es-
tados e Municïpios ou Distrito Federal.

§ 3º Na hipótese referida no § 2º deste 
artigo, o julgamento caberá ao Estado ou ao 
Distrito Federal.

Art. 40. As consultas relativas ao Simples Nacional 
serão solucionadas pela Secretaria da Receita Federal, 
salvo quando se referirem a tributos e contribuições de 
competência estadual ou municipal, que serão solucio-
nadas conforme a respectiva competência tributária, 
na forma disciplinada pelo Comitê Gestor.

SEÇÃO XIII 
Do Processo Judicial

Art. 41. A exceção do disposto no § 3º deste ar-
tigo, os processos relativos a tributos e contribuições 
abrangidos pelo Simples Nacional serão ajuizados em 
face da União, que será representada em juízo pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

§ 1º Os Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios prestarão auxílio à Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, em relação aos tributos 
de sua competência, na forma a ser discipli-
nada por ato do Comitê Gestor.

§ 2º Os créditos tributários oriundos da 
aplicação desta Lei Complementar serão apu-
rados, inscritos em Dívida Ativa da União e co-
brados judicialmente pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional.

§ 3º Mediante convênio, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional poderá delegar 
aos Estados e Municípios a inscrição em dí-
vida ativa estadual e municipal e a cobrança 
judicial dos tributos estaduais e municipais a 
que se refere esta Lei Complementar.

CAPÍTULO V 
Do Acesso aos Mercados

SEÇÃO ÚNICA 
Das Aquisições Públicas

Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação 
de regularidade fiscal das microempresas e empresas 
de pequeno porte somente será exigida para efeito de 
assinatura do contrato.

Art. 43. As microempresas e empresas de pe-
queno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

§ 1º Havendo alguma restrição na compro-
vação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame, prorrogá-
veis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emis-
são de eventuais certidbes negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa.

§ 2º A não-regularização da documentação, 
no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Admi-
nistração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação.

Art. 44. Nas licitações será assegurada, como 
critério de desempate, preferência de contratação para 
as microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 1º Entende-se por empate aquelas situ-
ações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) supe-
riores à proposta mais bem classificada.

§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo 
percentual estabelecido no § 1º deste artigo 
será de até 5% (cinco por cento) superior ao 
melhor preço.

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta 
Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-
a da seguinte forma:

I – a microempresa ou empresa de peque-
no porte mais bem classificada poderá apresen-
tar proposta de preço inferior àquela considera-
da vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II – não ocorrendo a contratação da mi-
croempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do inciso I do caput deste artigo, serão 
convocadas as remanescentes que porventura 
se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 
44 desta Lei Complementar, na ordem classifi-
catória, para o exercício do mesmo direito;

III – no caso de equivalência dos valores 
apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos inter-
valos estabelecidos nos §§ 1º e 1º do art. 44 
desta Lei Complementar, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta.

§ 1º Na hipótese da não-contratação nos 
termos previstos no caput deste artigo, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame.
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§ 2º O disposto neste artigo somente 
se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte.

§ 3º No caso de pregão, a microempre-
sa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada será convocada para apresentar 
nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) 
minutos após o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusão.

Art. 46. A microempresa e a empresa de peque-
no porte titular de direitos creditórios decorrentes de 
empenhos liquidados por órgãos e entidades da União, 
Estados, Distrito Federal e Município não pagos em até 
30 (trinta) dias contados da data de liquidação poderão 
emitir cédula de crédito microempresarial.

Parágrafo único. A cédula de crédito microempre-
sarial é título de crédito regido, subsidiariamente, pela 
legislação prevista para as cédulas de crédito comer-
cial, tendo como lastro o empenho do poder público, 
cabendo ao Poder Executivo sua regulamentação no 
prazo de 190 (cento e oitenta) dias a contar da publi-
cação desta Lei Complementar.

Art. 47. Nas contratações públicas da União, 
dos Estados e dos Municípios, poderá ser concedido 
tratamento diferenciado e simplificado para as micro-
empresas e empresas de pequeno porte objetivando 
a promoção do desenvolvimento econômico e social 
no âmbito municipal e regional, a ampliação da efici-
ência das políticas públicas e o incentivo à inovação 
tecnológica, desde que previsto e regulamentado na 
legislação do respectivo ente.

Art. 49. Para o cumprimento do disposto no art. 
47 desta Lei Complementar, a administração pública 
poderá realizar processo licítatório:

I – destinado exclusivaniente à participa-
ção de microempresas e empresas de pequeno 
porte nas contratações cujo valor seja de até 
R$80.000,00 (oitenta mil reais);

II – em que seja exigida dos licitantes a 
subcontratação de microempresa ou de em-
presa de pequeno porte, desde que o percen-
tual máximo do objeto a ser subcontratado 
não exceda a 30% (trinta por cento) do total 
licitado,

III – em que se estabeleça cota de até 
25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a 
contratação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, em certames para a aquisição 
de bens e serviços de natureza divisível.

§ 1º O valor licitado por meio do dispos-
to neste artigo não poderá exceder a 25% 

(vinte e cinco por cento) do total licitado em 
cada ano civil.

§ 2º Na hipótese do inciso II do caput 
deste artigo, os empenhos e pagamentos do 
órgão ou entidade da administração pública 
poderão ser destinados diretamente às mi-
croempresas e empresas de pequeno porte 
subcontratadas.

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 
49 desta Lei Complementar quando:

I – os critérios de tratamento diferenciado 
e simplificado para as microempresas e empre-
sas de pequeno porte não forem expressanente 
previstos no instrumento convocatório;

II – não houver um mínimo de 3 (três) 
fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas ou empresas de pequeno porte 
sediados local ou regionalmente e capazes de 
cumprir as exigências estabelecidas no instru-
mento convocatório;

III – o tratamento diferenciado e simplifica-
do para as microempresas e empresas de pe-
queno porte não for vantajoso para a administra-
ção pública ou representar prejuízo ao conjunto 
ou complexo do objeto a ser contratado;

IV – a licitação for dispensável ou inexi-
gível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 
666, de 21 de junho de 1993.

CAPÍTULO VI 
Da Simplificação das Relações de Trabalho

SEÇÃO I 
Da Segurança e da Medicina do Trabalho

Art. 50. As microempresas serão estimuladas pelo 
poder público e pelos Serviços Sociais Autônomos a 
formar consórcios para acesso a serviços especializa-
dos em segurança e medicina do trabalho.

SEÇÃO II 
Das Obrigações Trabalhistas

Art. 51. As microempresas e as empresas de pe-
queno porte são dispensadas:

I – da afixação de Quadro de Trabalho 
em suas dependências;

II – da anotação das férias dos empregados 
nos respectivos livros ou fichas de registro;

III – de empregar e matricular seus apren-
dizes nos cursos dos Serviços Nacionais de 
Aprendizagem;

IV – da posse do livro intitulado “Inspe-
ção do Trabalho”, e
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V – de comunicar ao Ministério do Tra-
balho e Emprego a concessão de férias co-
letivas.

Art. 52. O disposto no art. 51 desta Lei comple-
mentar não dispensa as microempresas e as empresas 
de pequeno porte dos seguintes procedimentos:

I – anotações na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS;

II – arquivamento dos documentos com-
probatórios de cumprimento das obrigações 
trabalhistas e previdenciárias, enquanto não 
prescreverem essas obrigações;

III – apresentação da Guia de Recolhi-
mento do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e Informações à Previdência Social 
– GFIP;

IV – apresentação das Relações Anuais 
de Empregados e da Relação Anual de Infor-
mações Sociais – RAIS e do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados – CAGED.

Parágrafo único. O Comitê Gestor esta-
belecerá, por resolução, modo simplificado de 
apresentação das declarações previstas no 
inciso IV do caput deste artigo.

Art. 53. Além do disposto nos arts. 51 e 52 des-
ta Lei Complementar, no que se refere às obrigações 
previdenciárias e trabalhistas, ao empresário com 
receita bruta anual no ano-calendário anterior de até 
R$36.000,00 (trinta e seis mil reais) é concedido, ain-
da, o seguinte tratamento especial, até o dia 31 de 
dezembro do segundo ano subseqüente ao de sua 
formalização:

I – faculdade de o empresário ou os só-
cios da sociedade empresária contribuir para 
a Seguridade Social, em substituição à contri-
buição de que trata o caput do art. 21 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do 
§ 2º do mesmo artigo, na redação dada por 
esta Lei Complementar;

II – dispensa do pagamento das contri-
buições sindicais de que trata a Seção I do 
Capitulo III do Titulo V da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decre-
to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

III – dispensa do pagamento das contri-
buições de interesse das entidades privadas 
de serviço social e de formação profissional 
vinculadas ao sistema sindical, de que trata o 
art. 240 da Constituição Federal, denominadas 
terceiros, e da contribuição social do salário-

educação prevista na Lei nº 9.424, de 24 de 
dezembro de 1996;

IV – dispensa do pagamento das contri-
buições sociais instituídas pelos arts. 1º e 2º 
da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho 
de 2001.

Parágrafo único. Os benefícios referidos neste 
artigo somente poderão ser usufruídos por até 3 (três) 
anos-calendário.

 
SEÇÃO III 

Do Acesso à Justiça do Trabalho

Art. 54. É facultado ao empregador de micro-
empresa ou de empresa de pequeno porte fazer-se 
substituir ou representar perante a Justiça do Trabalho 
por terceiros que conheçam dos fatos, ainda que não 
possuam vínculo trabalhista ou societário.

 
CAPÍTULO VII 

Da Fiscalização Orientadora

Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos 
trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental e de segu-
rança, das microempresas e empresas de pequeno porte 
deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando 
a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau 
de risco compatível com esse procedimento.

§ 1º Será observado o critério de dupla 
visita para lavratura de autos de infração, salvo 
quando for constatada infração por falta de re-
gistro de empregado ou anotação da Carteira 
de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou, 
ainda, na ocorrência de reincidência, fraude, 
resistência ou embaraço à fiscalização.

§ 2º Ressalvadas as hipóteses previstas 
no § 1º deste artigo, caso seja constatada algu-
ma irregularidade na primeira visita do agente 
público, este formalizará Notificação de Orien-
tação para Cumprimento de Dispositivo Legal, 
conforme regulamentação, devendo sempre 
conter a respectiva orientação e plano nego-
ciado com o responsável pela microempresa 
ou empresa de pequeno porte.

§ 3º Os órgãos e entidades competentes 
definirão, em 12 (doze) meses, as atividades e 
situações cujo grau de risco seja considerado 
alto, as quais não se sujeitarão ao disposto 
neste artigo.

§ 4º O disposto neste artigo não se apli-
ca ao processo administrativo fiscal relativo a 
tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 
40 desta Lei Complementar.
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CAPÍTULO VIII 
Do Associativismo

SEÇÃO ÚNICA 
Do Consórcio Simples

Art. 56. As microeapresas ou as empresas de pe-
queno porte optantes pelo Simples Nacional poderão 
realizar negócios de compra e venda, de bens e serviços, 
para os mercados nacional e internacional, por meio de 
consórcio, por prazo indeterminado, nos termos e con-
dições estabelecidos pelo Poder Executivo federal.

§ 1º O consórcio de que trata o caput 
deste artigo será composto exclusivamente 
por microempresas e empresas de pequeno 
porte optantes pelo Simples Nacional.

§ 2º O consórcio referido no caput deste 
artigo destinar-se-á ao aumento de competiti-
vidade e a sua inserção em novos mercados 
internos e externos, por meio de ganhos de 
escala, redução de custos, gestão estratégica, 
maior capacitação, acesso a crédito e a novas 
tecnologias.

CAPÍTULO IX 
Do Estímulo ao Crédito e a Capitalização

SEÇÃO I 
Disposições Gerais

Art. 57. O Poder Executivo federal proporá, sempre 
que necessário, medidas no sentido de melhorar o acesso 
das microempresas e empresas de pequeno porte aos 
mercados de crédito e de capitais, objetivando a redução 
do custo de transação, a elevação da eficiência alocativa, 
o incentivo ao ambiente concorrencial e a qualidade do 
conjunto informacional, em especial o acesso e portabi-
lidade das informações cadastrais relativas ao crédito.

Art. 58. Os bancos comerciais públicos e os ban-
cos múltiplos públicos com carteira comercial e a Caixa 
Econômica Federal manterão linhas de crédito espe-
cíficas para as microempresas e para as empresas de 
pequeno porte, devendo o montante disponível e suas 
condições de acesso ser expressos nos respectivos 
orçamentos e amplamente divulgadas.

Parágrafo único. As instituições mencionadas no 
caput deste artigo deverão publicar, juntamente com 
os respectivos balanços, relatório circunstanciado dos 
recursos alocados às linhas de crédito referidas no 
caput deste artigo e aqueles efetivamente utilizados, 
consignando, obrigatoriamente, as justificativas do de-
sempenho alcançado.

Art. 59. As instituiçâes referidas no caput do art. 
58 desta Lei Complementar devem se articular com 
as respectivas entidades de apoio e representação 

das microempresas e empresas de pequeno porte, 
no sentido de proporcionar e desenvolver programas 
de treinaniento, desenvolvimento gerencial e capaci-
tação tecnológica.

Art. 60. Fica instituído o Sistema Nacional de Ga-
rantias de Crédito com o objetivo de facilitar o acesso 
das micro e pequenas empresas ao crédito e a demais 
serviços nas instituições financeiras.

Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará 
o Sistema de que trata o caput deste artigo, de forma 
a proporcionar tratamento diferenciado, favorecido e 
simplificado aos micro e pequenos negócios.

Art. 61. Para fins de apoio creditício às operações 
de comércio exterior das microempresas e das empresas 
de pequeno porte, serão utilizados os parâmetros de en-
quadramento ou outros instrumentos de alta significância 
para as microempresas, empresas de pequeno porte 
exportadoras segundo o porte de empresas, aprovados 
pelo Mercado Comum do Sul – MERCOSUL.

SEÇÃO II 
Das Responsabilidades do  

Banco Central do Brasil

Art. 62. O Banco Central do Brasil poderá dis-
ponibilizar dados e informações para as instituições 
financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacio-
nal, inclusive por meio do Sistema de Informações de 
Crédito – SCR, visando a ampliar o acesso ao crédito 
para microempresas e empresas de pequeno porte e 
fomentar a competição bancária.

§ 1º O disposto no caput deste artigo 
alcança a disponibilização de dados e infor-
mações específicas relativas ao histórico de 
relacionamento bancário e credítício das micro-
empresas e das empresas de pequeno porte, 
apenas aos próprios titulares.

§ 2º O Banco Central do Brasil poderá 
garantir o acesso simplificado, favorecido e 
diferenciado dos dados e informações cons-
tantes no § 1º deste artigo aos seus respecti-
vos interessados, podendo a instituição optar 
por realizá-lo por meio das instituições finan-
ceiras, com as quais o próprio cliente tenha 
relacionamento.

SEÇÃO III 
Das Condições de Acesso aos Depósitos 

Especiais do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador – FAT

Art. 63. O Codefat poderá disponibilizar recursos 
financeiros por meio da criação de programa específico 
para as cooperativas de crédito de cujos quadros de 
cooperados participem microempreendedores, empre-
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endedores de microempresa e empresa de pequeno 
porte bem como suas empresas.

Parágrafo único. Os recursos referidos no caput 
deste artigo deverão ser destinados exclusivamente às mi-
croempresas e pequenas empresas de pequeno porte.

CAPÍTULO X 
Do Estímulo à Inovação

SEÇÃO I 
Disposições Gerais

Art. 64. Para os efeitos desta Lei Complementar 
considera-se:

I – inovação: a concepção de um novo 
produto ou processo de fabricação, bem como 
a agregação de novas funcionalidades ou ca-
racterísticas ao produto ou processo que im-
plique melhorias incrementais e efetivo ganho 
de qualidade ou produtividade, resultando em 
maior competitividade no mercado;

II – agência de fomento: órgão ou instituição 
de natureza pública ou privada que tenha entre 
os seus objetivos o financiamento de ações que 
visem a estimular e promover o desenvolvimento 
da ciência, da tecnologia e da inovação;

III – Instituição Científica e Tecnológica 
– ICT: órgão ou entidade da administração 
pública que tenha por missão institucional, 
dentre outras, executar atividades de pesqui-
sa básica ou aplicada de caráter científico ou 
tecnológico;

IV – núcleo de inovação tecnológica: núcleo 
ou órgão constituído por uma ou mais ICT com a 
finalidade de gerir sua política de inovação;

V – instituição de apoio: instituições cria-
das sob o amparo da Lei nº 8.958, de 20 de 
dezembro de 1994, com a finalidade de dar 
apoio a projetos de pesquisa, ensino e exten-
são e de desenvolvimento institucional, cien-
tífico e tecnológico.

SEÇÃO II 
Do Apoio à Inovação

Art. 65. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, e as respectivas agências de fomento, 
as ICT, os núcleos de inovação tecnológica e as insti-
tuições de apoio manterão programas específicos para 
as microempresas e para as empresas de pequeno 
porte, inclusive quando estas revestirem a forma de 
incubadoras, observando-se o seguinte:

I – as condições de acesso serão dife-
renciadas, favorecidas e simplificadas;

II – o montante disponível e suas con-
dições de acesso deverão ser expressos nos 
respectivos orçamentos e amplamente divul-
gados.

§ 1º As instituições deverão publicar, jun-
tamente com as respectivas prestações de 
contas, relatório circunstanciado das estra-
tégias para maximização da participação do 
segmento, assim como dos recursos alocados 
às ações referidas no caput deste artigo e 
aqueles efetivamente utilizados, consignando, 
obrigatoriamente, as justificativas do desem-
penho alcançado no período.

§ 2º As pessoas jurídicas referidas no ca-
put deste artigo terão por meta a aplicação de, 
no mínimo, 20% (vinte por cento) dos recursos 
destinados à inovação para o desenvolvimen-
to de tal atividade nas microempresas ou das 
empresas de pequeno porte.

§ 3º Os órgãos e entidades integrantes 
da Administração Pública Federal atuantes em 
pesquisa, desenvolvimento ou capacitação tec-
nológica terão por meta efetivar suas aplica-
ções, no percentual mínimo fixado no § 2º deste 
artigo, em programas e projetos de apoio às 
microempresas ou às empresas de pequeno 
porte, transmitindo ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia, no primeiro trimestre de cada ano, 
informação relativa aos valores alocados e a 
respectiva relação percentual em relação ao 
total dos recursos destinados para esse fim.

§ 4º Fica o Ministério da Fazenda autoriza-
do a reduzir a zero a alíquota do IPI, da Cofins 
e da contribuição para o PIS/PASEP incidentes 
na aquisição de equipamentos, máquinas, apa-
relhos, instrumentos, acessórios sobressalentes 
e ferramentas que os acompanhem, adquiridos 
por microempresas ou empresas de pequeno 
porte que atuem no se tor de inovação tecnoló-
gica, na forma definida em regulamento.

Art. 66. No primeiro trimestre do ano subseqüente, os 
órgãos e entidades a que alude o art. 67 desta Lei Comple-
mentar transmitirão ao Ministério da Ciência e Tecnologia 
relatório circunstanciado dos projetos realizados, compre-
endendo a análise do desempenho alcançado.

Art. 67. Os órgãos congêneres ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia Estaduais e Municipais deverão 
elaborar e divulgar relatório anual indicando o valor 
dos recursos recebidos, inclusive por transferência de 
terceiros, que foram aplicados diretamente ou por orga-
nizações vinculadas, por Fundos Setoriais e outros, no 
segmento das microempresas e empresas de pequeno 
porte, retratando e avaliando os resultados obtidos e 
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indicando as previsões de ações e metas para amplia-
ção de sua participação no exercício seguinte.

CAPÍTULO XI 
Das Regras Civis e Empresariais

SEÇÃO I 
Das Regras Civis

SUBSEÇÃO I 
Do Pequeno Empresário

Art. 68. Considera-se pequeno empresário, para 
efeito de aplicação do disposto nos arts. 970 e 1.179 da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o empresário 
individual caracterizado como microeapresa na forma 
desta Lei Complementar que aufira receita bruta anual 
de até R$36.000,00 (trinta e seis mil reais).

SUBSEÇÃO II 
Do Empreendedor Individual de 

Responsabilidade Limitada

Art. 69. Relativamente ao empresário enquadra-
do como microempresa ou empresa de pequeno porte 
nos termos desta Lei Complementar, aquele somente 
responderá pelas dívidas empresariais com os bens e 
direitos vinculados à atividade empresarial, exceto nos 
casos de desvio de finalidade, de confusão patrimonial 
e obrigações trabalhistas, em que a responsabilidade 
será integral.

SEÇÃO II 
Das Deliberações Sociais e da 

Estrutura Organizacional

Art. 70. As microempresas e as empresas de 
pequeno porte são desobrigadas da realização de 
reuniões e assembléias em qualquer das situações 
previstas na legislação civil, as quais serão substituí-
das por deliberação representativa do primeiro número 
inteiro superior à metade do capital social.

§ 1º O disposto no caput deste artigo 
não se aplica caso haja disposição contratu-
al em contrário, caso ocorra hipótese de jus-
ta causa que enseje a exclusão de sócio ou 
caso um ou mais sócios ponham em risco a 
continuidade da empresa em virtude de atos 
de inegável gravidade.

§ 2º Nos casos referidos no § 1º deste 
artigo, realizar-se-á reunião ou assembléia de 
acordo com a legislação civil.

Art. 71. Os empresários e as sociedades de que 
trata esta Lei Complementar, nos termos da legislação 
civil, ficam dispensados da publicação de qualquer ato 
societário.

SEÇÃO III 
Do Nome Empresarial

Art. 72. As microempresas e as empresas de peque-
no porte, nos termos da legislação civil, acrescentarão à 
sua firma ou denominação as expressões “Microempre-
sa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, ou suas respectivas 
abreviações, “ME” ou “EPP”, conforme o caso, sendo 
facultativa a inclusão do objeto da sociedade.

Seção IV 
Do Protesto de Títulos

Art. 73. O protesto de título, quando o devedor 
for microempresário ou empresa de pequeno porte, é 
sujeito às seguintes condições:

I – sobre os emolumentos do tabelião 
não incidirão quaisquer acréscimos a título de 
taxas, custas e contribuições para o Estado ou 
Distrito Federal, carteira de previdência, fundo 
de custeio de atos gratuitos, fundos especiais 
do Tribunal de Justiça, bem como de associa-
ção de classe, criados ou que venham a ser 
criados sob qualquer título ou denominação, 
ressalvada a cobrança do devedor das des-
pesas de correio, condução e publicação de 
edital para realização da intimação;

II – para o pagamento do título em cartó-
rio, não poderá ser exigido cheque de emissão 
de estabelecimento bancário, mas, feito o pa-
gamento por meio de cheque, de emissão de 
estabelecimento bancário ou não, a quitação 
dada pelo tabelionato de protesto será condi-
cionada à efetiva liquidação do cheque;

III – o cancelamento do registro de protes-
to, fundado no pagamento do título, será feito 
independentemente de declaração de anuência 
do credor, salvo no caso de impossibilidade de 
apresentação do original protestado;

IV – para os fins do disposto no caput e 
nos incisos I, II e III do caput deste artigo, o 
devedor deverá provar sua qualidade de mi-
croempresa ou de empresa de pequeno porte 
perante o tabelionato de protestos de títulos, 
mediante documento expedido pela Junta Co-
mercial ou pelo Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, conforme o caso;

V – quando o pagamento do título ocorrer 
com cheque sem a devida provisão de fundos, 
serão automaticamente suspensos pelos car-
tórios de protesto, pelo prazo de 1 (um) ano, 
todos os benefícios previstos para o devedor 
neste artigo, independentemente da lavratura 
e registro do respectivo protesto.
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CAPÍTULO XII 
Do Acesso à Justiça

SEÇÃO I 
Do Acesso aos Juizados Especiais

Art. 74. Aplica-se às microempresas e às empresas 
de pequeno porte de que trata esta Lei Complementar o 
disposto no § 1º do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de se-
tembro de 1995, e no inciso I do caput do art. 6º da Lei 
nº 10.259, de 12 de julho de 2001, as quais, assim como 
as pessoas físicas capazes, passa a ser admitidas como 
proponentes de ação perante o Juizado Especial, excluídos 
os cessionários de direito de pessoas jurídicas.

SEÇÃO II 
Da Conciliação Prévia, Mediação e Arbitragem

Art.  75. As microempresas e empresas de pe-
queno porte deverão ser estimuladas a utilizar os ins-
titutos de conciliação prévia, mediação e arbitragem 
para solução dos seus conflitos.

§ 1º Serão reconhecidos de pleno direito 
os acordos celebrados no âmbito das comis-
sões de conciliação prévia.

§ 2º O estímulo a que se refere o caput des-
te artigo compreenderá campanhas de divulgação, 
serviços de esclarecimento e tratamento diferen-
ciado, simplificado e favorecido no tocante aos 
custos administrativos e honorários cobrados.

CAPÍTULO XIII 
Do Apoio e da Representação

Art. 76. Para o cumprimento do disposto nesta Lei 
Complementar, bem como para desenvolver e acom-
panhar políticas públicas voltadas às microempresas e 
empresas de pequeno porte, o poder público, em con-
sonância com o Fórum Permanente das Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte, sob a coordenação do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, deverá incentivar e apoiar a criação de fóruns 
com participação dos órgãos públicos competentes e 
das entidades vinculadas ao setor.

Parágrafo único. O Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior coordenará com as 
entidades representativas das microempresas e em-
presas de pequeno porte a implementação dos fóruns 
regionais nas unidades da federação.

CAPÍTULO XIV 
Disposições Finais e Transitórias

Art. 77. Promulgada esta Lei Complementar, o Co-
mitê Gestor expedirá, em 6 (seis) meses, as instruçbes 
que se fizerem necessárias à sua execução.

§ 1º O Ministério do Trabalho e Emprego, 
a Secretaria da Receita Federal, a Secretaria 
da Receita Previdenciária, os Estados, o Distri-
to Federal e os Municípios deverão editar, em 1 

(um) ano, as leis e demais atos necessários para 
assegurar o pronto e imediato tratamento jurídico 
diferenciado, simplificado e favorecido às micro-
empresas e às empresas de pequeno porte.

§ 2º As empresas públicas e as socie-
dades de economia mista integrantes da ad-
ministração pública federal adotarão, no prazo 
previsto no § 1º deste artigo, as providências 
necessárias à adaptação dos respectivos es-
tatutos ao disposto nesta lei.

§ 3º Até o término do prazo previsto no 
§ 1º deste artigo, ficam vigentes as atuais leis 
estaduais e municipais em favor da microem-
presa e da empresa de pequeno porte.

Art. 78. As microeapresas e as empresas de 
pequeno porte que se encontrem sem movimento há 
mais de 3 (três) anos poderão dar baixa nos registros 
dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, 
independentemente do pagamento de débitos tributá-
rios, taxas ou multas devidas pelo atraso na entrega 
das respectivas declarações nesses períodos.

§ 1º Os órgãos referidos no caput deste 
artigo terão o prazo de 60 (sessenta) dias para 
efetivar a baixa nos respectivos cadastros.

§ 2º Ultrapassado o prazo previsto no § 
1º deste artigo sem manifestação do órgão 
competente, presumir-se-á a baixa dos regis-
tros das microempresas e as das empresas 
de pequeno porte.

§ 3º A baixa, na hipótese prevista neste 
artigo ou nos demais casos em que venha a 
ser efetivada, inclusive naquele a que se refere 
o art. 9º desta Lei Complementar, não impe-
de que, posteriormente, sejam lançados ou 
cobrados impostos, contribuições e respecti-
vas penalidades, decorrentes da simples falta 
de recolhimento ou da prática, comprovada e 
apurada em processo administrativo ou judi-
cial, de outras irregularidades praticadas pe-
los empresários, pelas microempresas, pelas 
empresas de pequeno porte ou por seus só-
cios ou administradores, reputando-se como 
solidariamente responsáveis, em qualquer das 
hipóteses referidas neste artigo, os titulares, 
os sócios e os administradores do período de 
ocorrência dos respectivos fatos geradores ou 
em períodos posteriores.

§ 4º Os titulares ou sócios também são 
solidariamente responsáveis pelos tributos ou 
contribuições que não tenham sido pagos ou 
recolhidos, inclusive multa de mora ou de ofí-
cio, conforme o caso, e juros de mora.

Art. 79. Será concedido, para ingresso no regime 
diferenciado e favorecido previsto nesta Lei Comple-
mentar, parcelamento, em até 120 (cento e vinte) par-
celas mensais e sucessivas, dos débitos relativos aos 
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tributos e contribuições previstos no Simples Nacional, 
de responsabilidade da microempresa ou empresa de 
pequeno porte e de seu titular ou sócio, relativos a fatos 
geradores ocorridos até 31 de janeiro de 2006.

§ 1º O valor mínimo da parcela mensal 
será de R$100,00 (cem reais), considerados 
isoladamente os débitos para com a Fazenda 
Nacional, para com a Seguridade Social, para 
com a Fazenda dos Estados, dos Municípios 
ou do Distrito Federal.

§ 2º Esse parcelamento alcança inclusive 
débitos inscritos em dívida ativa.

§ 3º O parcelamento será requerido à 
respectiva Fazenda para com a qual o sujeito 
passivo esteja em débito.

§ 4º Aplicam-se ao disposto neste artigo 
as demais regras vigentes para parcelamento 
de tributos e contribuições federais, na forma 
regulamentada pelo Comitê Gestor.

Art. 80. O art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, fica acrescido dos seguintes §§ 2º e 3º, pas-
sando o parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 21.  ...................... ..........................
....... .......................... .............................
§ 2º É de 11% (onze por cento) sobre o va-

lor correspondente ao limite mínimo mensal do 
salário-de-contribuição a alíquota de contribuição 
do segurado contribuinte individual que trabalhe 
por conta própria, sem relação de trabalho com 
empresa ou equiparado, e do segurado facultativo 
que optarem pela exclusão do direito ao benefí-
cio de aposentadoria por tempo de contribuição.

§ 3º O segurado que tenha contribuído na 
forma do § 2º deste artigo e pretenda contar  
tempo de contribuição correspondente para 
fins de obtenção da aposentadoria por tempo 
de contribuição ou da contagem recíproca do 
tempo de contribuição a que se refere o art. 94 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá 
complementar a contribuição mensal mediante 
o recolhimento de mais 9% (nove por cento), 
acrescido dos juros moratários de que trata o 
disposto no art. 34 desta Lei. “ (NR)

Art. 81. O art. 45 da Lei nº  8.212, de 24 de julho de 
1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 45. .... ........................................... .. 
§ 2º Para apuração e constituição dos 

créditos a que se refere o § 1º deste artigo, 
a Seguridade Social utilizará como base de 
incidência o valor da média aritmética simples 
dos maiores salários-de-contribuição, reajusta-
dos, correspondentes a 80% (oitenta por cento) 
de todo o período contributivo decorrido desde 
a competência julho de 1994.

............. ............................................... ..

§ 4º Sobre os valores apurados na forma 
dos §§ 2º e 3º deste artigo incidirão juros mora-
tórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 
ao mês, capitalizados anualmente, limitados 
ao percentual máximo de 50% (cinqüenta por 
cento), e multa de 10% (dez por cento).

.. ..................................................... .......
§ 7º A contribuição complementar a que 

se refere o § 3º do art. 21 desta Lei será exigida 
a qualquer tempo, sob pena de indeferimento 
do benefício.” (NR)”

Art. 82. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 9º ..... .............. ...............................
§ 1º O Regime Geral de Previdência So-

cial – RGPS, garante a cobertura de todas as 
situações expressas no art. 1º desta lei comple-
mentar, exceto as de desemprego involuntário, 
objeto de lei específica, e de aposentadoria por 
tempo de contribuição para o trabalhador de que 
trata o § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212. de 24 de 
julho de 1991.

.......................... ...........................” (NR)
“Art. 18. ............ ............ .........................
I – ..................... .............. ......................
.......... ............... .....................................
c) aposentadoria por tempo de contri-

buição;
.......... ................ ....................................
§ 3º O segurado contribuinte individual, 

que trabalhe por conta própria, sem relação 
de trabalho com empresa ou equiparado, e o 
segurado facultativo que contribuam na forma 
do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, não farão jus à aposentadoria 
por tempo de contribuição.” (NR)

Art. 55. ........ .. ........................................
.................... ..... .....................................
§ 4º Não será computado como tempo 

de contribuição, para efeito de concessão do 
benefício de que trata esta subseção, o período 
em que o segurado contribuinte individual ou 
facultativo tiver contribuído na forma do § 2º do 
art. 21 da Lei nº  8.212, de 24 de julho de 1991, 
salvo se tiver complementado as contribuições 
na forma do § 3º do mesmo artigo.” (NR)

Art. 83. O art. 94 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, fica acrescido do seguinte § 2º, passando o 
parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 94. ..... .......... ..................................
................ ............. .................................
§ 2º Não será computado como tempo de 

contribuição, para efeito dos benefícios previstos 
em regimes próprios de previdência social, o pe-
ríodo em que o segurado contribuinte individual 
ou facultativo tiver contribuído na forma do § 2º 



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 51695 

do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
salvo se complementadas as contribuições na 
forma do § 3º do mesmo artigo”. (NR)

Art. 84. O art. 58 da Consolidação das Leis do Traba-
lho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 58. ... . .............................................
................................. .... .........................
§ 3º Poderão ser fixados, para as micro-

empresas e empresas de pequeno porte, por 
meio de acordo ou convenção coletiva, em 
caso de transporte fornecido pelo empregador, 
em local de difícil acesso ou não servido por 
transporte público, o tempo médio despendido 
pelo empregado, bem como a forma e a natu-
reza da remuneração”. (NR)

Art. 85. O art. 5º da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro 
de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º:

“Art. 5º ...... ... .........................................
.................. ...... ......................................
§ 4º A verba de sucumbência de até 1% 

(um por cento) do valor do débito consolidado, 
incluído no Refis ou no parcelamento alternati-
vo a que se refere o art. 12 da Lei nº 9.964, de 
10 de abril de 2000, substitui o encargo legal 
de 20% (vinte por cento) previsto no Decre-
to-Lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e 
alterações posteriores”. (NR)

Art. 86. As matérias tratadas nesta lei complementar 
que não seja reservadas constitucionalmente a lei comple-
mentar poderão ser objeto de alteração por lei ordinária.

Art. 87. O § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 
63, de 11 de janeiro de 1990, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 3º .................. .......... ......................
§ 1º O valor adicionado corresponderá, 

para cada município:
I – ao valor das mercadorias saídas, 

acrescido do valor das prestações de servi-
ços, no seu território, deduzido o valor das 
mercadorias entradas, em cada ano civil;

II – nas hipóteses de tributação simplificada 
a que se refere o parágrafo único do art. 146 da 
Constituição Federal, e, em outras situações, em 
que se dispensem os controles de entrada, consi-
derar-se-á como valor adicionado o percentual de 
32% (trinta e dois por cento) da receita bruta.

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

Art. 88. Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação, ressalvado o regime de tributa-
ção das microempresas e empresas de pequeno porte, 
que entra em vigor em 1º de julho de 2007.

Art. 89. Ficam revogadas, a partir de 1º de julho 
de 2007, a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 
a Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2006.   – 
Deputado Luiz Carlos Hauly, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA A LEI GERAL DAS MICRO 
E PEQUENAS EMPRESAS. (Palmas prolon-
gadas.) 

A matéria vai à sanção. (Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há sobre 

a Mesa e vai à publicação a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaro meu voto, SIM, a favor da aprovação da
“Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas”.
Hoje, dia 22-11-2006, ficará na história do Brasil 

como um marco de conquista do setor produtivo através 
das suas instituições representativas como, também, 
do Parlamento Brasileiro.

Gostaria de registrar o relevante papel exercido 
pelo SEBRAE, parceiro de qualidade, comprometido 
com as causas das Micros e Pequenas Empresas 
Brasileiras.

Em nome da Frente Parlamentar das Micros e 
Pequenas Empresas, nos ombreamos a esta grande 
conquista de todo povo brasileiro.

Brasília, 22 de novembro de 2006. – Deputado 
Federal Gerson Gabrielli.

Frente Parlamentar das Micros e Pequenas Em-
presas

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia cumprimenta o autor da matéria, o Sr. Deputado 
Jutahy Junior; o Relator, o Sr. Deputado Luiz Carlos 
Hauly; o Presidente da Comissão, Sr. Deputado Car-
los Melles; os Srs. Deputados José Pimentel, Vignatti, 
entre tantos outros que participaram da negociação 
dessa matéria.

A Presidência cumprimenta os Srs. Líderes e, 
finalmente, as Sras. e Srs. Deputados; cumprimenta 
também as entidades representativas dos pequenos 
e microempresários; os dirigentes do SEBRAE e to-
dos aqueles que contribuíram para a discussão, a ne-
gociação e, finalmente, a aprovação da matéria, que, 
tenho convicção, trará grandes benefícios ao emprego, 
à renda, à formalização do trabalho da população, ao 
recolhimento dos tributos em nosso País e, de maneira 
geral, ao povo brasileiro.

Parabéns, Sras. e Srs. Deputados.
O SR. REINALDO BETÃO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. REINALDO BETÃO (PL – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações 
anteriores, votei com o PL.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência informa às Sras. e aos Srs. Deputados que a 
presença nas sessões de hoje será consolidada com 
a votação em painel em todas as matérias votadas 
durante o dia. Portanto, se votaram na sessão anterior 
e se votarão na próxima sessão, a presença estará 
consolidada.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Item 2.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 380, DE 2006 

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei Complementar nº 380, de 2006, 
que altera o art. 33 da Lei Complementar nº 
87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe 
sobre o imposto dos Estados e do Distrito 
Federal sobre operações relativas à circu-
lação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, e dá ou-
tras providências, para prorrogar os prazos 
previstos em relação à apropriação dos cré-
ditos do ICMS. Pendente de pareceres das 
Comissões: de Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – É a altera-
ção da Lei Kandir.

Deputado Eduardo Cunha, V.Exa. deseja oferecer 
parecer pela Comissão de Finanças e Tributação?

O SR. EDUARDO CUNHA – Sou Relator na Co-
missão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Conce-
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela 
Comissão de Finanças e Tributação, ao Sr. Deputado 
Eduardo Cunha.

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, trata-se de proposição, oriunda do Senado Federal, 
que visa prorrogar, por mais 4 anos, o não crédito de 
ICMS de materiais comprados pelo próprio estabele-
cimento, além do ICMS pago pela energia elétrica das 
empresas para a sua utilização.

O objetivo era que, a partir de 1º de janeiro de 
2007, passaria a se contar o crédito para efeito de ICMS 
a recolher. Por conseguinte, iria prejudicar as receitas 
dos Estados, dos municípios e, até mesmo, na parcela 
da dívida dos Estados e municípios com a União.

Meu parecer, portanto, é pela adequação finan-
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação do 
PLP nº 380, do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela Co-
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missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ao 
Sr. Deputado João Almeida.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB – BA. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Projeto de Lei Complementar nº 380, de 2006, propõe 
a continuidade de uma lei que já está em vigor e da 
qual em nenhum momento foi questionada a consti-
tucionalidade. Se a lei não era inconstitucional, muito 
menos o será sua prorrogação.

Daí por que o parecer é pela constitucionalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há orado-
res inscritos para discutir a matéria.

Concedo a palavra ao Deputado Luiz Carlos 
Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o ICMS constitui 
hoje o maior entrave ao desenvolvimento brasileiro. É a 
maior arrecadação do País, maior do que a do Imposto 
de Renda. É o grande tributo dos Estados federados. 
Significa muito para os Estados e Municípios, porque 
estes são sócios em 25%.

O ICMS é o imposto IVA, não cumulativo. Esta emen-
da mantém uma cumulatividade. Uma parte do setor pro-
dutivo não pode apropriar os créditos, e fica prorrogado 
por mais 4 anos. A Lei Kandir, da qual tive a honra de ser 
o Relator, vai completar 10 anos, e teremos mais 4 anos.

Quero ponderar que qualquer mudança que venha 
a ser feita em futuro próximo – não esta lei; não tenho 
como ir contra 27 Governadores neste momento e fazer 
a ponderação que quero fazer – tem de considerar que o 
ICMS é um imposto típico seletivo. Os Estados, se obser-
varem sua arrecadação desse tributo, têm uma evasão de 
50 bilhões por ano. É a sonegação, os incentivos fiscais, 
a elisão desse tributo. Ele é o maior arrecadador. 

Gostaria de sugerir ao Congresso Nacional a 
apreciação de estudos que temos realizado a respeito 
do ICMS. Poderíamos simplificar esse imposto, como 
fizemos com a Lei Geral das Micro e Pequenas Empre-
sas, tributando apenas energia elétrica, combustíveis, 
comunicação, cigarros, bebidas, veículos, eletroeletrô-
nicos, eletrodomésticos, pneus e autopeças. Esses 10 
itens substituiriam 400 mil itens. Noventa e nove por 
cento das empresas brasileiras não precisariam pagar 
nenhum centavo de ICMS nunca mais. Ele seria pago 
de forma seletiva, calibrando-se as alíquotas dos itens 
que acabei de declinar. 

Então, embora seja o pior tributo no Brasil e no 
mundo, o ICMS pode ser o mais fácil de ser resolvido 
se houver interesse do Congresso e dos Governado-
res dos Estados em fazer essa mudança. 

Proponho uma mudança radical, a simplificação 
radical no ICMS, como fizemos com a Lei Geral das 

Micro e Pequenas Empresas. Junto com os Governos 
Federal e Estaduais, podemos estabelecer o imposto 
seletivo do ICMS. Acabam a guerra fiscal e milhões 
de ações na Justiça. Enfim, acaba essa parafernália 
de sonegação.

Temos a possibilidade de transformar um imposto 
complexo, que chamo de imposto canalha, num tribu-
to extremamente simples, moderno, funcional e que 
garanta receitas para todos os Estados e municípios 
brasileiros.

Esta é a proposta que faço a V.Exa., Sr. Presi-
dente: patrocinar um grupo de estudo – eu o convido 
a dele participar – para desenvolvermos os estudos 
que temos feito há vários anos, a fim de que, a curto 
prazo, o Brasil possa ter uma das mais modernas le-
gislações sobre ICMS.

Essa história de prorrogação acabaria. A Lei Kan-
dir acabaria. Resolveríamos a questão da tributação de 
exportação e esse problema fiscal brasileiro de ICMS 
mediante simplificação radical no ICMS.

É o que proponho.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Luiz Carlos Hauly, a Presidência acolhe a priori a su-
gestão de V.Exa. e buscará constituir na Casa, nos 
parcos dias de mandato que me restam, comissão que 
procure acolher, entre outras idéias, as brilhantes su-
gestões de V.Exa. relacionadas com a matéria tributária. 
A Presidência acompanha o trabalho de V.Exa. e o do 
Deputado Carlito Merss, entre outros especialistas no 
tema. Creio que o País terá muito a ganhar se oferecer 
a possibilidade de recolher a contribuição de V.Exa. e 
dos demais companheiros sobre o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em dis-
cussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INS-
CRITOS, DECLARO ENCERRADA A DIS-
CUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao Deputado Luiz Carlos 
Hauly. (Pausa.) S.Exa. abre mão.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 
o Projeto de Lei Complementar nº 380, de 2006.

Todas as bancadas orientam o voto “sim”? 
(Pausa.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 33 da Lei Complementar nº 87, de 

13 de setembro de 1996, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 33.  ................................................
I – somente darão direito de crédito as 

mercadorias destinadas ao uso ou consumo 
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do estabelecimento nele entradas a partir de 
1º de janeiro de 2011;

II –  ........................................................
d) a partir de 1º de janeiro de 2011, nas 

demais hipóteses;
IV –  .......................................................
c) a partir de 1º de janeiro de 2011, nas 

demais hipóteses.”(NR)

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

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.
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 
fazer um aviso importante a respeito de matéria que 
trata dos garimpeiros do Brasil, em tramitação nesta 
Casa.

Quase 7 milhões de brasileiros atuam na ativi-
dade de garimpagem. O Código de Mineração aten-
de a essa atividade. O território brasileiro foi fruto de 
uma saga histórica de busca de pedras preciosas. Os 
bandeirantes entravam no Centro-Oeste em busca de 
pedras. O Presidente Lula, muito sensível a essa nova 
realidade, encaminhou a esta Casa o Estatuto dos 
Garimpeiros. Já existia um projeto em tramitação há 
mais de 15 anos no Congresso Nacional. O Governo, 
sensibilizado –, fruto do seminário nacional dos garim-
peiros realizado em outubro – encaminhou um projeto 
de lei a esta Casa.

Sabemos que o tema é polêmico. As minerado-
ras têm peso econômico muito forte no Brasil. Existem 
bancadas das empresas mineradoras no Congresso 
Nacional.

A aprovação desse estatuto, que define o que é 
atividade de garimpagem, o que é garimpeiro – define 
o registro desse garimpeiro em atividades formais –, 
permitiria colocar na formalidade 7 milhões de pes-
soas que labutam dia-a-dia vasculhando o subsolo 
brasileiro.

Sr. Presidente, estou requerendo de V.Exa. uma 
Comissão Especial para analisar esse estatuto e dar 
celeridade ao debate interno – na próxima Legisla-
tura, evidentemente, porque não daria para votá-lo 
até o final desta Legislatura –, a fim de que, ano que 

vem, seja aprovado pelo Plenário da Câmara Federal 
essa lei, que irá organizar e reordenar a garimpagem 
no Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Eduardo Valverde, a Presidência, que recebeu uma 
comissão de garimpeiros na tarde de hoje, acompa-
nhada por V.Exa., registra também o reconhecimento, 
feito por V.Exa. agora na tribuna, da grande contribui-
ção dos garimpeiros à consolidação da fronteira do 
Brasil, à ocupação do espaço vazio do nosso imenso 
território, principalmente na Amazônia.

A Presidência assume, diante de V.Exa., que se 
empenhará para aprovar o Estatuto do Garimpeiro 
como um gesto de reconhecimento a essa grande le-
gião de brasileiros humildes que, na Amazônia e em 
todo o território nacional, sobrevivem com dificuldade 
para sustentar a família.

Externo também o nosso reconhecimento à imen-
sa categoria dos garimpeiros brasileiros, principalmen-
te àqueles que foram vítimas de massacres, como o 
ocorrido há cerca de 2 anos na Região Norte do País, 
no Estado de Rondônia.

Muito obrigado.
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
enquanto matéria de grande importância está sendo 
votada, permita-me o registro de que hoje, na Câma-
ra dos Deputados, houve o lançamento, em mais 1 
ano, da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da 
Violência contra as Mulheres, que está entre as mais 
importantes mobilizações que o Brasil realiza e integra 
atualmente o cenário internacional.

Neste ano, essa campanha realiza-se com um 
marco legal, completamente renovado, uma vez que 
aprovamos nesta Casa e no Congresso Nacional – e 
foi sancionada pelo Presidente da República – a Lei 
Maria da Penha, que constitui instrumentos claros de 
proteção à mulher contra a violência e enfrenta cir-
cunstâncias da violência que atinge as mulheres no 
cotidiano do Brasil. Estamos  em franco trabalho  para 
a implementação dessa lei, que integra Estados, Mu-
nicípios e a União.

Especialmente, ao lançarmos essa campanha 
aqui na Câmara, queremos valorizar a repercussão que 
acontece em todas as Capitais e cidades brasileiras. 
Trata-se de um alerta contra a violência e, neste ano, 
destaca a pluralidade da condição feminina, o que é ser 
mulher, negra, indígena, de diferentes orientações se-



51702 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006

xuais e meninas, que devem estar entre as nossas pre-
ocupações quanto à violência e exploração sexual.

A campanha é uma iniciativa da Assessoria de 
Gênero – AGEND, e de uma série de organizações não-
governamentais, e tem a parceria da bancada feminina 
da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional e 
da Secretaria Especial dos Direitos da Mulher. Portanto, 
um abraço a essas mulheres brasileiras!

Desejamos que a campanha tenha grande sig-
nificado de mudança cultural para uma sociedade em 
que não exista violência contra a mulher ou qualquer 
ser humano.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Pre-

sidência agradece à Deputada Maria do Rosário as 
palavras. O sentimento da nossa Casa é em defesa 
da participação, dos direitos e da proteção da mulher 
contra qualquer tipo de violência. Esta Casa tem dado 
demonstração dessa atitude, aprovando sempre legisla-
ções punitivas à prática de violência contra a mulher.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 
palavra, pela ordem, ao Deputado Nelson Marquezelli.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o assunto sobre controladores 
de vôos tem-nos remetido a um trabalho com os mili-
tares. E o que me traz a esta tribuna hoje é para, mais 
uma vez, dar conhecimento aos pares do problema e 
solicitar-lhes apoio no sentido de corrigir injustiça que 
está ocorrendo com centenas de militares inativos, no 
âmbito das nossas Forças Armadas. 

Em 15 de março, deste ano, dei entrada nesta Casa, 
com a Indicação nº 8082/2006, amparada pelo Regimen-
to Interno da Câmara dos Deputados e endereçado ao 
Exmo. Sr. Presidente da República, matéria de compe-
tência privativa do Poder Executivo que atinge os mili-
tares das Forças Armadas, a fim de confirmar os graus 
hierárquicos correspondentes ao soldo dos proventos 
que recebem. 

Trata-se, portanto, das promoções previstas na Lei nº 
288, de 8 de junho de 1948, modificada pelo art. 1º da Lei 
nº 616, de 2 de fevereiro de 1949, e na Lei nº 2.370/54.

É preciso salientar que o direito à promoção para o 
posto ou graduação superior de que tratam as leis acima 
tinha regramento detalhado, não sendo, contudo, direito 
absoluto, mas condicionado. Por exemplo, ao oficial que 
contasse tempo suficiente para a reforma, mais de 35 
anos, e não fosse julgado incapaz, somente seria conce-
dida tal promoção se possuísse o curso que o habilitas-
se ao acesso; nos demais casos, faria jus, apenas, aos 
proventos correspondentes ao posto imediato. 

Mas, em 20 de dezembro de 1965, logo após a 
Revolução de 1964, surgiu a Lei nº 4.902/65, que, obje-

tivando restituir ao estado normal alguns procedimentos 
relativos a promoções e ao ato da passagem de milita-
res para a inatividade, acabou criando discriminações 
sociais sérias, entre colegas de iguais condições que 
deveriam ter direitos iguais, além de impor-lhes situa-
ções desagradáveis, tais como: receber proventos da 
graduação ou posto imediatamente superior, sem na 
realidade gozar, de fato e de direito, do correlato grau 
hierárquico; descontar de seus vencimentos, para fins 
hospitalares, proporcionalmente ao posto ou graduação, 
sem na realidade gozar dos benefícios correspondentes 
e, o que é pior a meu ver não gozar das prerrogativas 
inerentes ao posto, principalmente para aqueles milita-
res que passariam à inatividade, com direito adquirido 
pelas leis anteriores, por terem tempo de guerra e curso 
de comandante de pelotão ou de aperfeiçoamento. 

Dessa forma, os militares já reformados ou na 
reserva, beneficiados pela legislação anterior, tiveram 
seus direitos resguardados, em atenção ao principio da 
proteção do direito adquirido em sentido estrito. Quan-
to àqueles que ainda se encontravam na atividade, ti-
veram o seu direito em fase de aquisição prejudicado 
pela nova legislação. 

Lembramos aos nobres Deputados que a retirada 
de promoção à graduação ou ao posto imediato des-
ses militares que, na verdade, vinham servindo à Pá-
tria com toda a fidelidade, sem qualquer envolvimento 
político, é uma injustiça sem precedente, face ao fato 
de a Constituição Federativa do Brasil ter contempla-
do, no art. 8º do Ato das Disposições Transitórias, o 
seguinte: “aos que, no período de 18 de setembro de 
1946 até a data da promulgação da Constituição, foram 
atingidos, em decorrência de motivação exclusivamen-
te política, por atos de exceção, institucionais ou com-
plementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto 
Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos 
atingidos pelo Decreto-Lei nº 864. De 12 de setembro 
de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, 
ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam 
direito se estivessem em serviço ativo...”.

É bom lembrar, também, que a Medida Provisória 
nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, não restabelece a 
promoção quando da transferência para a reserva, exis-
tindo apenas emendas nesse sentido, bem como não 
mais ampara o recebimento de proventos com base no 
posto ou graduação imediatamente superior, garantindo 
esse direito apenas àqueles que já haviam completado 
os requisitos legais até 29 de dezembro de 2000.

Enquanto isso, recentemente, foi reconhecida pelo 
Governo Federal e adotada pelo Distrito Federal, para os 
policiais militares e bombeiros militares (Lei nº 10.486, 
de 4 de julho de 2002, e o Decreto nº 23.306, de 23 de 
outubro de 2002, do Governo do Distrito Federal), como 
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também pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
através da Lei nº 3.804, de 4 de abril de 2002, ratificada 
pela Lei nº 4.848, de 25 de setembro de 2006. Em outras 
Unidades da Federação, projetos de lei ora em tramita-
ção nas Assembléias Legislativas, como atualmente no 
Estado de Pernambuco, tratam da confirmação no posto 
ou graduação dos policiais e bombeiros militares. 

O restabelecimento da promoção de militares 
inativos das Forças Armadas não encontra amparo 
legal diante da legislação vigente, mas o próprio Mi-
nistério da Defesa, segundo informações, reconhece 
que o “cancelamento do direito à promoção posto ou 
graduação imediata produziu e ainda produz efeitos 
que se acabam tornando injustos e, portanto, mere-
cem ser reavaliados”.

Destaco que a aceitação pelo Executivo, do tex-
to da INC nº 8082/2006 não traz nenhum aumento de 
despesas para o Erário Público, não afeta em nada o 
orçamento, ou seja, não há aumento de despesa. 

Assim, apelo, finalmente, para o alto espírito 
patriótico do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no 
sentido de encaminhar urgentemente ao Congresso 
Nacional, na forma que lhe aprouver, a Indicação nº 
8.082/2006, de minha autoria, a qual, segundo informa-
ções, já se encontra na Casa Civil, com os pareceres 
dos 3 Comandantes das Forças Armadas, juntamente 
com o despacho do Ministro da Defesa. 

Seria auspicioso para a família desses militares 
que o Executivo tratasse a matéria em regime de urgên-
cia, ainda nesta Legislatura, para, se assim for a decisão 
soberana do Presidente da Republica, proporcionar um 
natal mais feliz às famílias desses militares que há muito 
buscam reconhecimento dos benefícios correspondentes 
ao posto ou graduação na inatividade. 

Muito obrigado.
O SR. JUTAHY JUNIOR – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB – BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
parabenizar a Casa pela rapidez e, em especial, o 
Presidente Aldo Rebelo pela inclusão desta matéria 
importantíssima para o Estado. 

No caso específico da Bahia, se não tivésse-
mos aprovado essa matéria agora, antes do dia 31 de 
dezembro, teríamos um prejuízo de, no mínimo, 100 
milhões de reais, sem contar os outros Estados em 
situação semelhante.

Agradeço ao Presidente Aldo Rebelo pela diligên-
cia e compreensão da importância da matéria e tê-la 
incluído na sessão de hoje, com o apoio de todos os 

Líderes partidários. Não fora a decisão do Presidente 
Aldo, não haveria esta votação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Não fos-
se por outra razão, Deputado Jutahy Junior, a inclu-
são da matéria na Ordem do Dia seria uma pequena 
homenagem ao muito que a Bahia e, principalmente, 
V.Exa. merecem. 

O SR. LUIZ CARREIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LUIZ CARREIRA (PFL – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, parabenizo 
V.Exa. pela agilidade com que colocou esta matéria em 
votação e também o Senador Rodolpho Tourinho, autor 
do projeto de lei no Senado Federal, que permitiu aos 
Estados continuar oferecendo estas condições.

Registro, sobretudo, a mudança de posição do 
Governo. Durante os últimos 2 anos, nós lutamos nesta 
Casa, todo o tempo, para tentar, na proposta orçamentá-
ria, alocar devidamente os recursos da Lei Kandir. Bastou 
terminarem as eleições e o Governo ter uma bancada de 
17 Governadores para ocorrer essa mudança – a boa-
vontade em tratar a questão relativa à Lei Kandir. O pró-
prio Relator, Senador Raupp, já incluiu neste ano, sem 
nenhuma pressão de Governadores ou de Deputados, 
sem nenhuma tentativa de obstrução pela bancada de 
oposição, os 5,2 milhões da Lei Kandir. 

Portanto, felicito o Presidente Lula e a bancada 
do Governo por terem mudado tão rapidamente de 
opinião após as eleições deste ano.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Está en-

cerrada a votação.
A Presidência vai proclamar o resultado:

VOTARAM:

SIM:                          339 
NÃO:                             1
ABSTENÇÕES:             7 
TOTAL: 347

É APROVADO O PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR Nº 380, DE 2006

Portanto, os Estados brasileiros têm prorrogados 
os prazos para a incidência da legislação de que trata 
a presente matéria. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PLP Nº 380/2006 – PROJETO INICIAL 
– Nominal Eletrônica 
Início da votação: 22-11-2006 20:16
Encerramento da votação: 22-11-2006 20:30
Presidiram a Votação: Aldo Rebelo 
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O SR. ALBERTO FRAGA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ALBERTO FRAGA (PFL – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por incrível 
que pareça, eu perdi a votação. 

Voto, portanto, de acordo com a orientação da 
minha bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Está regis-
trado o voto de V.Exa., Deputado Alberto Fraga. 

O  SR. TAKAYAMA (PMDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei con-
forme a orientação do partido.

O SR. ZÉ GERARDO (PMDB – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acor-
do com o meu partido, o PMDB.

O SR. JOÃO CASTELO (PSDB – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há sobre 
a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 380-A, DE 2006

Altera o art. 33 da Lei Complementar nº 
87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe 
sobre o imposto dos Estados e do Distrito 
Federal sobre operações relativas à circu-
lação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicação, para 
prorrogar os prazos previstos em relação 
à apropriação dos créditos do ICMS.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O art. 33 da Lei Complementar nº 87, de 

13 de setembro de 1996, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 33.  ................................................
I – somente darão direito de crédito as 

mercadorias destinadas ao uso ou consumo 
do estabelecimento nele entradas a partir de 
1º de janeiro de 2011;

II –  ........................................................
d) a partir de 1º de janeiro de 2011, nas 

demais hipóteses;
IV – 
c) a partir de 1º de janeiro de 2011, nas 

demais hipóteses.”(NR)

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

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2006.  – 
Antonio Carlos Biscaia, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à sanção.
O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passare-

mos agora ao item 3.
Advirto às Sras. Deputados e aos Srs. Depu-

tados que, no caso desta matéria, haverá 3 votações 
nominais. Portanto, preciso do esforço de S.Exas. para 
aguardarmos o final da votação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Item 3.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 536-F, DE 1997 

(Do Sr. Valdemar Costa Neto e Outros)

Discussão, em primeiro turno, do Substi-
tutivo do Senado Federal à Proposta de Emen-
da à Constituição nº 536-C, de 1997, que dá 
nova redação aos arts. 23, 30, 206 e 212, da 
Constituição Federal, e ao art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Provisórias e 
acrescenta § 5º ao art. 211 da Constituição 
Federal; tendo pareceres: da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
admissibilidade (Relator: Dep. Vilmar Rocha); 
e da Comissão Especial, no mérito, pela apro-
vação deste e das emendas de nºs 3 e 4, e pela 
rejeição das de nºs 3 e 4, e pela rejeição das 
de nºs 1 e 2, e pela admissibilidade de todas 
(Relatora: Deputado Iara Bernardi).

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Trata-se da 
proposta de emenda à Constituição que cria o Fundo 
para a educação básica.

O  SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
– CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, na votação anterior, votei com o partido. 

O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há orado-
res inscritos para discutir a matéria.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Osmar 
Terra.

O SR. OSMAR TERRA (PMDB – RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, na condição de ex-Presi-
dente da Federação dos Municípios do Rio Grande do 
Sul e municipalista convicto, quero manifestar a preo-
cupação, se não da totalidade, de 90% dos Prefeitos 
brasileiros, que estão muito angustiados com a forma 
como o FUNDEB está sendo encaminhado.
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É um esforço meritório. O FUNDEB, na sua ide-
alização, pode ser um importante avanço, porém, da 
forma como está sendo tratada a distribuição dos re-
cursos, a alocação do Fundo, a interferência nos im-
postos municipais, praticamente não haverá Município 
brasileiro que não tenha grande perda financeira.

Os Deputados devem ter recebido pelo menos 
uma visita de Prefeitos, que estão nesta Casa, hoje, 
em função das emendas ao Orçamento. Todos os Pre-
feitos do meu Estado com que falei, sem exceção – e 
acredito que não seja diferente nos demais Estados –, 
estão alegando importantes perdas financeiras.

Na verdade, há melhoria, pois alivia o Estado no 
que se refere a recursos para o ensino médio, porém há 
enorme prejuízo dos Municípios para manter a proposta: 
a questão do Fundo, a atividade educacional não só em 
relação ao ensino fundamental, mas principalmente no 
que tange à educação infantil, no atendimento no início da 
vida, em que não há recursos suficientes. E o Município 
ainda perderá recursos em função disso. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os recur-
sos federais pertencem a toda a população, a todos 
os Estados e Municípios. Os recursos estaduais per-
tencem aos municípios de um Estado. No entanto, os 
recursos municipais pertencem àquele município e lhe 
são fundamentais. Compartilhar tais recursos significa 
uma perda importante, além de ser inconstitucional, 
pois não tem como tirar recursos de determinada co-
munidade para repartir com outras.

Essa discussão tem que ser aprofundada. Há 
uma proposta muito interessante do Senador Tasso 
Jereissati que cria 3 outros fundos: um específico para 
educação infantil, para creche; um para ensino funda-
mental; e um para o ensino médio.

É muito importante também dizer que o Governo 
Federal, tanto o anterior quanto o atual, não cumpriu 
a sua parte, porque nunca repassou os recursos devi-
dos. Na verdade, foi aprovada uma lei, mas sem cum-
primento, e isso tende a continuar e a agravar mais a 
responsabilidade que os municípios assumem. 

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
peço o voto contra e a permanência do FUNDEF, nos 
seus termos, para que haja tempo de uma discussão 
mais aprofundada nas próximas semanas ou até o 
ano que vem.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.

O Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário.

O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PP 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, nas votações anteriores, votei com meu partido, 
o Partido Progressista.

O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior votei com meu partido.

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência comunica ao Plenário que quem não vo-
tou na votação passada, votando na próxima justifi-
cará a anterior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
discussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INS-
CRITOS, DECLARO ENCERRADA A DIS-
CUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
há muitos oradores inscritos e vamos ter várias votações, 
a Presidência gostaria de fazer a seguinte sugestão: da-
ríamos a palavra por 3 minutos à Relatora da matéria e 
ao Presidente da Comissão para que pudessem exter-
nar sua opinião. Em seguida, iniciaríamos a votação do 
básico e chamaríamos todos os oradores inscritos para 
falarem sobre a matéria. Dentre os inscritos, temos os 
Deputados Ivan Valente, Vignatti, Maria do Rosário, Paulo 
Rubem Santiago, Gastão Vieira e Fátima Bezerra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
sultei todos os Líderes sobre a hipótese, pela natureza e 
grandiosidade do tema, de votarmos ainda hoje à noite, 
por acordo, com a quebra de interstício, os 2 turnos dessa 
emenda constitucional e assim a encerraríamos.

Tive de todos os Líderes, do PFL, do PSDB, do 
PPS, do PDT, da base do Governo, a anuência de que 
poderíamos votar hoje os 2 turnos e encerraríamos o 
assunto, em havendo esse acordo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Presi-
dência informa a V.Exa. que não houve acordo sobre essa 
parte. Vamos votar as 3 matérias, em 5 sessões. Havendo 
um só Parlamentar contra, não podemos votar. 

Eu gostaria de fazê-lo também hoje à noite, mas 
infelizmente não houve acordo, um Parlamentar já se 
manifestou contra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.
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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, quero 
apenas explicar ao Deputado Beto Albuquerque que eu en-
tendo sua preocupação, mas a minha discordância é dupla: 
a primeira é no aspecto regimental, porque tem de haver 
interstício; e a segunda é no aspecto constitucional. 

Por que se quer votar rapidamente em 2 turnos 
o FUNDEB? Porque, posteriormente, outras medidas 
provisórias irão travar a pauta, e tem que haver res-
peito do Executivo para com o Legislativo. É muita 
medida provisória.

Por isso, Sr. Presidente, eu não concordo com a 
supressão de interstício, até porque também não con-
cordo com o prejuízo dos municípios na votação como 
está colocada no FUNDEB.

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tendo 
havido acordo, a Presidência vai chamar todos, come-
çando pela Relatora, Deputada Iara Bernardi, depois 
de iniciada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação as Emendas Supressivas nºs 3 e 4, com pa-
recer pela aprovação.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 3

No art. 1º do Substitutivo, suprima-se o seguin-
te texto:

“Art. 239. A arrecadação decorrente das 
contribuições para o Programa de Integração 
Social, criado pela Lei Complementar nº 7 , d 
7 de setembro de 1970, e para o Programa 
de Formação do Patrimônio do Servidor Pú-
blico, criado pela Lei Complementar nº 8, de 
3 de dezembro de 1970, passa a financiar, 
nos termos que a lei dispuser, o programa de 
seguro-desemprego, o abono de que trata o 
§ 3º deste artigo, a qualificação e a educação 
profissional do trabalhador e a educação infantil 
e profissional de seus dependentes.”

EMENDA SUPRESSIVA Nº 4

No art. 2º do Substitutivo, suprima-se o § 6º do art. 60 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aque-
les que vão votar com o Relator, pela supressão, vo-
tam “sim”. 

A Presidência determina que apaguem o painel, 
coloquem “sim” para todos os partidos, para começar-
mos a votação.

Em seguida darei a palavra aos oradores inscri-
tos e a todos aqueles que queiram falar. 

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Está 
iniciada a votação. 

A PEC é de autoria do Deputado Valdemar Cos-
ta Neto, reeleito Deputado Federal e ex-Presidente do 
PL, meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo 
a palavra à ilustre Relatora, Deputada Iara Bernardi.

A  SRA. IARA BERNARDI (PT – SP. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a PEC nº 
536, de 1997, de autoria do ex-Deputado Valdemar Costa 
Neto, propunha modificações ao FUNDEF. Recebemos um 
projeto que foi elaborado pelo Ministério da Educação an-
tes de vir para esta Casa, por aqueles que serão gestores 
do Fundo da Educação Básica nos Municípios brasileiros 
e nos Governos de todos os Estados.

Recebemos o projeto na Casa e constituímos a 
Comissão Especial. O projeto, de autoria do Ministério 
da Educação, enviado pelo Executivo, foi debatido com 
Prefeitos, Governadores e entidades ligadas à área da 
educação. Portanto, já havia consenso entre aqueles 
que irão gerir o FUNDEB pelo Brasil afora.

Na Comissão Especial, houve grande consenso. 
Não houve disputas partidárias nem rejeição, e o de-
bate sempre foi aberto e ameno. Ressalto que aprova-
mos o projeto na Casa, em primeiro turno, quase por 
unanimidade, antes de ir ao Senado. 

Alerto que debatemos agora o substitutivo que veio 
do Senado com modificações. A  maior parte dessas 
modificações foi acatada. Aperfeiçoaram o projeto do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica. Os Srs. Senadores, por terem ficado muito tempo 
com o projeto, aperfeiçoaram-no, fizeram melhorias.

Duas emendas que vieram do Senado não foram 
acatadas, também por consenso da Comissão Espe-
cial. Uma delas acrescentava recursos do PIS/PASEP 
e do FAT ao Fundo. Trata-se de um debate que não 
havíamos feito, não havia acúmulo, nem saberíamos 
responder sobre os impactos desses recursos se fizes-
sem parte do FUNDEB. A outra emenda refere-se ao 
art. 6º do Senado Federal, que limitava a flexibilização 
dos recursos por Municípios e Estados.

A aprovação desse projeto está sendo aguardada 
pelas Prefeituras Municipais, pois os Prefeitos ajudaram 
a elaborá-lo. Queremos também aprovar os recursos 
para o FUNDEB no Orçamento deste ano, para que 
possa ser implantado em 2007. É igualmente importante 
haver flexibilidade e possibilidade de utilização de mais 
recursos e, em 4 anos, universalização da educação 
infantil para todas as crianças brasileiras. 

Deve-se oferecer vagas no ensino fundamental, 
que continua obrigatório, para todas as crianças bra-
sileiras; os Governos estaduais devem oferecer vagas 
no ensino médio a todos os jovens brasileiros. Também 
se devem investir recursos para a educação de jovens 
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e adultos no ensino profissionalizante e em todas as 
modalidades do ensino fundamental.

Penso  que o Brasil seria outro se já tivés-
semos aprovado o Fundo da Educação Básica há 
mais de 10 anos. 

Volto a dizer, o Senado aperfeiçoou o projeto e só 
2 emendas foram rejeitadas. Duas emendas que entra-
ram nesta Casa nesse período da Comissão Especial 
também, por consenso, foram rejeitadas.

Esta Casa teve a grandeza imensa de aprovar um 
projeto de vital importância, por unanimidade, e penso 
que vai ocorrer a mesma coisa. O Brasil espera isso 
do Congresso Nacional.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O Plená-

rio está indócil para saber como trabalharemos amanhã. 
Amanhã haverá sessão para a votação de vários decre-
tos legislativos e outras matérias que têm pleno acordo. 
O painel será aberto às 8h e haverá sessão ordinária à 
tarde. Pela manhã, haverá sessão solene, de homenagem 
à consciência negra brasileira, que deverá se estender 
muito, indo até às 13h, pelo menos. 

Então, faremos sessão ordinária com votação à 
tarde, sendo que qualquer Líder que quiser retirar ma-
téria de pauta pode dirigir-se ao Presidente, e o Presi-
dente a retirará. Basta pedir para retirar a matéria de 
pauta. Quando for feito o anúncio e não houver acordo, 
ela será retirada de pauta. Então, automaticamente 
teríamos quorum e poderíamos votar uma série de 
acordos internacionais que estão pendentes. 

Repito: abre-se o painel às 8h e, à tarde, haverá 
Ordem do Dia, mas com a consciência de que um Lí-
der ou Vice-Líder que estiver de plantão poderá retirar 
a matéria, e o Presidente não precisará nem votar a 
retirada, ele o fará de pronto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Presidente da Comissão Es-
pecial, Deputado Severiano Alves.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a Casa, hoje, corrige um erro histórico de 1988. O 
Constituinte de 1988 priorizou a educação fundamental e 
esqueceu-se da educação infantil e do ensino médio. 

Esta emenda à Constituição, repito, corrige esse 
erro histórico. Estamos criando o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação. Com isso, tornamos obri-
gatórias não apenas as matrículas do ensino fundamental, 
mas também as da educação infantil nas duas etapas – de 
zero a 3 anos, creche; de 4 a 5 anos, pré-escola. 

Quanto à educação média, também estamos 
universalizando, porque pela Constituição de 1988 era 
progressivamente universalizada. 

Tive  a honra de presidir a Comissão Especial que 
analisou o projeto. Melhoramos o projeto do Governo 
enviado a esta Casa e apoiado pelo PDT.

No projeto original, a educação infantil não estava 
contemplada no todo, apenas na parte da pré-escola. 
Graças ao movimento, não só da Relatora, Deputada 
Iara Bernardi, como de todos os Deputados da Comis-
são e também das organizações não-governamentais 
que participaram de campanhas, fizemos ver ao Gover-
no que era importante a inclusão da creche, para corri-
gir erro do passado. O Governo não inclui a educação 
infantil em sua totalidade no Fundo, sob alegação de 
que a creche era atendida pela ação social. Entendemos 
que considerar a creche questão de assistência social 
era um descaso com a educação infantil. E o Governo 
compreendeu essa visão. Assim, conseguimos mais 
200 milhões de reais em recursos para tornar obriga-
tória a inclusão da creche no Fundo.

O projeto também não contemplava o piso nacional 
de salário. Graças à emenda de minha autoria e de outros 
Parlamentares, em que houve o acolhimento também da 
Relatora e de todos os Deputados, criamos o piso nacional 
de salário, que precisa ser regulamentado, e foi objeto in-
clusive da campanha do Presidente Lula no segundo turno. 
O  piso dará qualidade ao ensino básico no Brasil. 

É vergonhoso um professor ganhar em média, 
sobretudo no Nordeste, 350 reais de salário. Muitos, 
com as vantagens do cargo, não recebem 400 reais. 
Esse piso garantirá, no mínimo, 800 reais, sem as 
vantagens do cargo. Assim, será possível, sobretudo 
no Nordeste, melhorar a qualidade do ensino, porque 
estamos valorizando o professor.

Esperamos que a lei de regulamentação seja votada 
com urgência nesta Casa, para que o piso nacional de sa-
lário dos professores passe a vigorar a partir de 2007.

Meu partido autorizou o apoio a esta emenda. 
Participei de todas as discussões da emenda. Presidi a 
Comissão Especial que analisou o projeto. Com todos 
os colegas, sobretudo os Deputados do Nordeste, que 
participaram ativamente, obtivemos sucesso.

Meu partido deu-me todas as condições para apro-
var esta emenda e votar a favor dela. Autorizado pelo Lí-
der, registro que o PDT vota integralmente a favor des-
sa emenda, porque estamos dando passo decisivo para 
melhorar a educação no Brasil. A partir do próximo ano, 
teremos, em cima dos 450 milhões de reais, que são re-
passados para o Fundo, cerca de 2 bilhões de reais.

Parabéns ao Presidente da República, aos Depu-
tados que aprovaram esta emenda e ao meu partido, 
que me deu toda a liberdade.

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência vai encerrar a votação. Os Srs. Parlamen-
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tares que não votaram queiram fazê-lo. Há somente 
322 Deputados presentes.

O SR. SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PDT – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, depois do relato abrangente do Deputado Severiano 
Alves sobre o trabalho na Comissão, faço elogio à ação da 
Relatora, Deputada Iara Bernardi, que soube ser acessível 
ao conjunto de idéias debatidas na Comissão.

Ressalto o parecer da Relatora em relação às 
emendas que vieram do Senado Federal. Aquela Casa 
incluiu mudança no art. 239 da Constituição, que diz 
respeito ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. E isso 
não poderia ser feito.

O ensino profissional não faz parte da educação 
básica, que compreende a educação infantil, ensinos 
fundamental e médio.

No que se refere à utilização de recursos do FAT 
para a educação infantil, o Fundo está dirigido aos filhos 
dos trabalhadores, enquanto o FUNDEB é um recur-
so de conteúdo universalista. Estava embutida nessa 
emenda a possibilidade da utilização dos recursos do 
FAT pelas empresas para financiamento de creches.

Valorizo a unidade conseguida naquela Comissão. 
Apenas lamento o Senado ter introduzido diferença en-
tre os professores da rede pública e os da rede privada. 
Determinar que o piso nacional de salários só vale para 
a rede pública ocasionou discriminação. Os ensinos públi-
co e privado formam, em conjunto, o Sistema Nacional de 
Ensino. A  rede privada também está sob determinação do 
Conselho Nacional de Educação, que direciona as regras 
para o Sistema Nacional de Ensino.

Fazer a separação foi algo arbitrário cometido 
pelo Senado. Nós nos vimos frente à situação de não 
poder alterar, por questões regimentais, aquilo que 
veio do Senado.

Encerro minhas palavras elogiando, mais uma 
vez, em nome do PDT, a Relatora, Deputada Iara Ber-
nardi, e o Presidente da Comissão, Deputado Seve-
riano Alves, pelo trabalho de unidade tão arduamente 
conquistado.

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

sidência deseja encerrar a votação, mas vai esperar 
um pouco mais porque soube que há um Parlamentar 
votando contra o projeto, o que acho um absurdo, mas 
é seu direito. O voto do Parlamentar é sagrado. A imu-
nidade parlamentar deveria ser, única e exclusivamen-
te, para expressar palavra, opinião e voto. Portanto, é 
direito do Parlamentar votar contra ou a favor.

A partir da próxima votação, poderemos abreviar 
os trabalhos um pouco mais. Peço aos Deputados a 
compreensão de ficarem em plenário para concluirmos 
as votações. Faltam apenas 2 votações.

O  SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

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

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, há 10 anos, a Câmara dos Deputados vo-
tava um fundo para a educação fundamental, consi-
derado uma revolução na educação. Na verdade, foi a 
socialização da miséria na educação. Dez anos depois, 
o papel da União na complementação dos recursos 
era de 400 milhões de reais para atender quase 40 
milhões de estudantes do ensino fundamental, com 
um piso salarial miserável. Agora, vamos aprovar algo 
que sem dúvida corrige um erro histórico. 

Tanto a Constituição quanto a Lei de Diretrizes e 
Bases estabeleciam que todo jovem brasileiro, de zero 
a 17 anos, tinha o direito à educação básica: creche, 
pré-escola, educação fundamental, ensino médio. Foi 
criado o FUNDEB. Antes disso foi aprovado pela Câ-
mara dos Deputados, em 2001, o Plano Nacional de 
Educação, que dedicava 7% do PIB aos gastos públi-
cos com educação, vetado pelo Presidente Fernando 
Henrique e mantido o veto pelo Governo Lula.

Vamos criar um fundo de educação básica para 
atender quase 50 milhões de pessoas. Começará com 
uma complementação da União de 2 bilhões de reais 
no primeiro ano, 4,5 bilhões de reais nos 4 primeiros 
anos e a partir daí 10% do Fundo. Propúnhamos em 
nosso substitutivo que começasse com 20% de uma 
cesta de impostos.

Muito  bem. Tirando-se o chamado Fundebinho, 
o próprio FUNDEB e o salário-educação, o dinheiro 
novo para educação, no primeiro ano de implantação 
do FUNDEB, é apenas 900 milhões de reais. Isso e 
nada é quase a mesma coisa em educação. 

Não dá para votar contra porque sempre é mais 
dinheiro para a educação e para a esperança dos edu-
cadores brasileiros, mas, para falar que prioridade é a 
educação, o Congresso Nacional e o Governo Federal 
precisariam mostrar muito mais serviço. Teríamos que 
começar o FUNDEB já com 7 bilhões de reais, para 
chegar num piso salarial nacional de 1.000 reais, no mí-
nimo, para os professores, com jornada de 20 horas. 

Não nos podemos esquecer de que tem uma lei 
regulamentadora vindo aí e que foi no FUNDEF que o 
Governo anterior fez 3 vetos, desfigurando aquilo que 
a Câmara tinha aprovado. 
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E mais, queremos discutir o fator que vai ponde-
rar a educação infantil, a educação fundamental e a 
educação média. Por quê? Quero saber se a inclusão 
da creche e da pré-escola vai ter atribuição de valor 
ainda menor do que o ensino fundamental. Se tiver, é 
depósito de criança. 

Finalizo, Sr. Presidente, parabenizando a Rela-
tora, Deputada Iara Bernardi, pelo trabalho e esforço 
nesta Casa. 

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

claro encerrada a votação.
A Mesa vai anunciar o resultado da votação: 

VOTARAM 

SIM:                             348 
NÃO:                                4 
ABSTENÇÃO:                   1 
TOTAL:                          353
SÃO APROVADAS AS EMENDAS SUPRESSIVAS NºS 
3 E 4, COM PARECER FAVORÁVEL.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 536/1997 – EMENDAS 3 E 4 COM 
PARECER PELA APROVAÇÃO – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 22-11-2006 20:41
Encerramento da votação: 22-11-2006 21:01
Presidiram a Votação:
Inocêncio Oliveira 
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CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico 
de Votação

O SR. ALBERTO FRAGA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ALBERTO FRAGA (PFL – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por incrível 
que pareça, eu perdi a votação. 

Voto, portanto, de acordo com a orientação da 
minha bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Está regis-
trado o voto de V.Exa., Deputado Alberto Fraga. 

O SR. TAKAYAMA (PMDB – PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei conforme a 
orientação do partido.

O SR. ZÉ GERARDO (PMDB – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acor-
do com o meu partido, o PMDB.

O SR. JOÃO CASTELO (PSDB – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há sobre 
a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 380-A, DE 2006

Altera o art. 33 da Lei Complementar nº 
87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe 
sobre o imposto dos Estados e do Distrito 
Federal sobre operações relativas à circu-
lação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicação, para 
prorrogar os prazos previstos em relação 
à apropriação dos créditos do ICMS.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 33 da Lei Complementar nº 87, de 

13 de setembro de 1996, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 33.  ................................................
I – somente darão direito de crédito as 

mercadorias destinadas ao uso ou consumo 
do estabelecimento nele entradas a partir de 
1º de janeiro de 2011;

II –  ........................................................
d) a partir de 1º de janeiro de 2011, nas 

demais hipóteses;
IV –  .......................................................
c) a partir de 1º de janeiro de 2011, nas 

demais hipóteses.”(NR)

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

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2006.  – 
Antonio Carlos Biscaia. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passare-

mos agora ao item 3.
Advirto às Sras. Deputados e aos Srs. Depu-

tados que, no caso desta matéria, haverá 3 votações 
nominais. Portanto, preciso do esforço de S.Exas. para 
aguardarmos o final da votação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Item 3.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 536-F, DE 1997 

(Do Sr. Valdemar Costa Neto e Outros)

Discussão, em primeiro turno, do 
Substitutivo do Senado Federal à Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 536-C, de 
1997, que dá nova redação aos arts. 23, 30, 
206 e 212, da Constituição Federal, e ao art. 
60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Provisórias e acrescenta § 5º ao art. 211 da 
Constituição Federal; tendo pareceres: da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela admissibilidade (Relator: 
Dep. Vilmar Rocha); e da Comissão Espe-
cial, no mérito, pela aprovação deste e das 
emendas de nºs 3 e 4, e pela rejeição das 
de nºs 3 e 4, e pela rejeição das de nºs 1 e 
2, e pela admissibilidade de todas (Relato-
ra: Dep. Iara Bernardi).

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Trata-se da 
proposta de emenda à Constituição que cria o Fundo 
para a educação básica.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
– CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, na votação anterior, votei com o partido. 

O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há orado-
res inscritos para discutir a matéria.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Osmar 
Terra.

O SR. OSMAR TERRA (PMDB – RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, na condição de ex-Presi-
dente da Federação dos Municípios do Rio Grande do 
Sul e municipalista convicto, quero manifestar a preo-



51726 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006

cupação, se não da totalidade, de 90% dos Prefeitos 
brasileiros, que estão muito angustiados com a forma 
como o FUNDEB está sendo encaminhado.

É um esforço meritório. O FUNDEB, na sua ide-
alização, pode ser um importante avanço, porém, da 
forma como está sendo tratada a distribuição dos re-
cursos, a alocação do Fundo, a interferência nos im-
postos municipais, praticamente não haverá Município 
brasileiro que não tenha grande perda financeira.

Os Deputados devem ter recebido pelo menos 
uma visita de Prefeitos, que estão nesta Casa, hoje, 
em função das emendas ao Orçamento. Todos os Pre-
feitos do meu Estado com que falei, sem exceção – e 
acredito que não seja diferente nos demais Estados –, 
estão alegando importantes perdas financeiras.

Na verdade, há melhoria, pois alivia o Estado 
no que se refere a recursos para o ensino médio, po-
rém há enorme prejuízo dos Municípios para manter 
a proposta: a questão do Fundo, a atividade educa-
cional não só em relação ao ensino fundamental, mas 
principalmente no que tange à educação infantil, no 
atendimento no início da vida, em que não há recur-
sos suficientes. E o Município ainda perderá recursos 
em função disso. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os recur-
sos federais pertencem a toda a população, a todos 
os Estados e Municípios. Os recursos estaduais per-
tencem aos municípios de um Estado. No entanto, os 
recursos municipais pertencem àquele município e lhe 
são fundamentais. Compartilhar tais recursos significa 
uma perda importante, além de ser inconstitucional, 
pois não tem como tirar recursos de determinada co-
munidade para repartir com outras.

Essa discussão tem que ser aprofundada. Há 
uma proposta muito interessante do Senador Tasso 
Jereissati que cria 3 outros fundos: um específico para 
educação infantil, para creche; um para ensino funda-
mental; e um para o ensino médio.

É muito importante também dizer que o Governo 
Federal, tanto o anterior quanto o atual, não cumpriu 
a sua parte, porque nunca repassou os recursos devi-
dos. Na verdade, foi aprovada uma lei, mas sem cum-
primento, e isso tende a continuar e a agravar mais a 
responsabilidade que os municípios assumem. 

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
peço o voto contra e a permanência do FUNDEF, nos 
seus termos, para que haja tempo de uma discussão 
mais aprofundada nas próximas semanas ou até o 
ano que vem.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.

O Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário.

O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PP 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, nas votações anteriores, votei com meu partido, 
o Partido Progressista.

O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior votei com meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência comunica ao Plenário que quem não vo-
tou na votação passada, votando na próxima justifi-
cará a anterior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
discussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INS-
CRITOS, DECLARO ENCERRADA A DIS-
CUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
há muitos oradores inscritos e vamos ter várias vota-
ções, a Presidência gostaria de fazer a seguinte su-
gestão: daríamos a palavra por 3 minutos à Relatora 
da matéria e ao Presidente da Comissão para que 
pudessem externar sua opinião. Em seguida, inicia-
ríamos a votação do básico e chamaríamos todos os 
oradores inscritos para falarem sobre a matéria. Dentre 
os inscritos, temos os Deputados Ivan Valente, Vignat-
ti, Maria do Rosário, Paulo Rubem Santiago, Gastão 
Vieira e Fátima Bezerra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
sultei todos os Líderes sobre a hipótese, pela natureza e 
grandiosidade do tema, de votarmos ainda hoje à noite, 
por acordo, com a quebra de interstício, os 2 turnos dessa 
emenda constitucional e assim a encerraríamos.

Tive de todos os Líderes, do PFL, do PSDB, do 
PPS, do PDT, da base do Governo, a anuência de que 
poderíamos votar hoje os 2 turnos e encerraríamos o 
assunto, em havendo esse acordo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência informa a V.Exa. que não houve acordo 
sobre essa parte. Vamos votar as 3 matérias, em 5 
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sessões. Havendo um só Parlamentar contra, não po-
demos votar. 

Eu gostaria de fazê-lo também hoje à noite, mas 
infelizmente não houve acordo, um Parlamentar já se 
manifestou contra.

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, quero 
apenas explicar ao Deputado Beto Albuquerque que eu 
entendo sua preocupação, mas a minha discordância 
é dupla: a primeira é no aspecto regimental, porque 
tem de haver interstício; e a segunda é no aspecto 
constitucional. 

Por que se quer votar rapidamente em 2 turnos 
o FUNDEB? Porque, posteriormente, outras medidas 
provisórias irão travar a pauta, e tem que haver res-
peito do Executivo para com o Legislativo. É muita 
medida provisória.

Por isso, Sr. Presidente, eu não concordo com a 
supressão de interstício, até porque também não con-
cordo com o prejuízo dos municípios na votação como 
está colocada no FUNDEB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tendo 
havido acordo, a Presidência vai chamar todos, come-
çando pela Relatora, Deputada Iara Bernardi, depois 
de iniciada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação as Emendas Supressivas nºs 3 e 4, com pa-
recer pela aprovação.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 3

No art. 1º do Substitutivo, suprima-se o seguin-
te texto:

“Art. 239 A arrecadação decorrente das 
contribuições para o Programa de Integração 
Social, criado pela Lei Complementar nº 7 , d 
7 de setembro de 1970, e para o Programa 
de Formação do Patrimônio do Servidor Pú-
blico, criado pela Lei Complementar nº 8, de 
3 de dezembro de 1970, passa a financiar, 
nos termos que a lei dispuser, o programa de 
seguro-desemprego, o abono de que trata o 
§ 3º deste artigo, a qualificação e a educação 
profissional do trabalhador e a educação infantil 
e profissional de seus dependentes.”

EMENDA SUPRESSIVA Nº 4

No art. 2º do Substitutivo, suprima-se o § 6º do 
art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aque-
les que vão votar com o Relator, pela supressão, vo-
tam “sim”. 

A Presidência determina que apaguem o painel, 
coloquem “sim” para todos os partidos, para começar-
mos a votação.

Em seguida darei a palavra aos oradores inscri-
tos e a todos aqueles que queiram falar. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Está 
iniciada a votação. 

A PEC é de autoria do Deputado Valdemar Cos-
ta Neto, reeleito Deputado Federal e ex-Presidente do 
PL, meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à ilustre Relatora, Deputada Iara Ber-
nardi.

A SRA. IARA BERNARDI (PT – SP. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
a PEC nº 536, de 1997, de autoria do ex-Deputado 
Valdemar Costa Neto, propunha modificações ao FUN-
DEF. Recebemos um projeto que foi elaborado pelo 
Ministério da Educação antes de vir para esta Casa, 
por aqueles que serão gestores do Fundo da Educa-
ção Básica nos Municípios brasileiros e nos Governos 
de todos os Estados.

Recebemos o projeto na Casa e constituímos a 
Comissão Especial. O projeto, de autoria do Ministério 
da Educação, enviado pelo Executivo, foi debatido com 
Prefeitos, Governadores e entidades ligadas à área da 
educação. Portanto, já havia consenso entre aqueles 
que irão gerir o FUNDEB pelo Brasil afora.

Na Comissão Especial, houve grande consenso. 
Não houve disputas partidárias nem rejeição, e o de-
bate sempre foi aberto e ameno. Ressalto que aprova-
mos o projeto na Casa, em primeiro turno, quase por 
unanimidade, antes de ir ao Senado. 

Alerto que debatemos agora o substitutivo que 
veio do Senado com modificações. A  maior parte 
dessas modificações foi acatada. Aperfeiçoaram o 
projeto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica. Os Srs. Senadores, por terem 
ficado muito tempo com o projeto, aperfeiçoaram-no, 
fizeram melhorias.

Duas emendas que vieram do Senado não foram 
acatadas, também por consenso da Comissão Espe-
cial. Uma delas acrescentava recursos do PIS/PASEP 
e do FAT ao Fundo. Trata-se de um debate que não 
havíamos feito, não havia acúmulo, nem saberíamos 
responder sobre os impactos desses recursos se fizes-
sem parte do FUNDEB. A outra emenda refere-se ao 
art. 6º do Senado Federal, que limitava a flexibilização 
dos recursos por Municípios e Estados.
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A aprovação desse projeto está sendo aguardada 
pelas Prefeituras Municipais, pois os Prefeitos ajudaram 
a elaborá-lo. Queremos também aprovar os recursos 
para o FUNDEB no Orçamento deste ano, para que 
possa ser implantado em 2007. É igualmente importante 
haver flexibilidade e possibilidade de utilização de mais 
recursos e, em 4 anos, universalização da educação 
infantil para todas as crianças brasileiras. 

Deve-se oferecer vagas no ensino fundamental, 
que continua obrigatório, para todas as crianças bra-
sileiras; os Governos estaduais devem oferecer vagas 
no ensino médio a todos os jovens brasileiros. Também 
se devem investir recursos para a educação de jovens 
e adultos no ensino profissionalizante e em todas as 
modalidades do ensino fundamental.

Penso que o Brasil seria outro se já tivéssemos 
aprovado o Fundo da Educação Básica há mais de 
10 anos. 

Volto a dizer, o Senado aperfeiçoou o projeto e só 
2 emendas foram rejeitadas. Duas emendas que entra-
ram nesta Casa nesse período da Comissão Especial 
também, por consenso, foram rejeitadas.

Esta Casa teve a grandeza imensa de aprovar um 
projeto de vital importância, por unanimidade, e penso 
que vai ocorrer a mesma coisa. O Brasil espera isso 
do Congresso Nacional.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 

Plenário está indócil para saber como trabalharemos 
amanhã. Amanhã haverá sessão para a votação de 
vários decretos legislativos e outras matérias que 
têm pleno acordo. O painel será aberto às 8h e ha-
verá sessão ordinária à tarde. Pela manhã, haverá 
sessão solene, de homenagem à consciência negra 
brasileira, que deverá se estender muito, indo até às 
13h, pelo menos. 

Então, faremos sessão ordinária com votação à 
tarde, sendo que qualquer Líder que quiser retirar ma-
téria de pauta pode dirigir-se ao Presidente, e o Presi-
dente a retirará. Basta pedir para retirar a matéria de 
pauta. Quando for feito o anúncio e não houver acordo, 
ela será retirada de pauta. Então, automaticamente 
teríamos quorum e poderíamos votar uma série de 
acordos internacionais que estão pendentes. 

Repito: abre-se o painel às 8h e, à tarde, haverá 
Ordem do Dia, mas com a consciência de que um Lí-
der ou Vice-Líder que estiver de plantão poderá retirar 
a matéria, e o Presidente não precisará nem votar a 
retirada, ele o fará de pronto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Presidente da Comissão Es-
pecial, Deputado Severiano Alves.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a Casa, hoje, corrige um erro histórico 
de 1988. O Constituinte de 1988 priorizou a educação 
fundamental e esqueceu-se da educação infantil e do 
ensino médio. 

Esta emenda à Constituição, repito, corrige esse 
erro histórico. Estamos criando o Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação. Com isso, 
tornamos obrigatórias não apenas as matrículas do 
ensino fundamental, mas também as da educação in-
fantil nas duas etapas – de zero a 3 anos, creche; de 
4 a 5 anos, pré-escola. 

Quanto à educação média, também estamos 
universalizando, porque pela Constituição de 1988 era 
progressivamente universalizada. 

Tive a honra de presidir a Comissão Especial que 
analisou o projeto. Melhoramos o projeto do Governo 
enviado a esta Casa e apoiado pelo PDT.

No projeto original, a educação infantil não estava 
contemplada no todo, apenas na parte da pré-escola. 
Graças ao movimento, não só da Relatora, Deputada 
Iara Bernardi, como de todos os Deputados da Comis-
são e também das organizações não-governamentais 
que participaram de campanhas, fizemos ver ao Gover-
no que era importante a inclusão da creche, para corri-
gir erro do passado. O Governo não inclui a educação 
infantil em sua totalidade no Fundo, sob alegação de 
que a creche era atendida pela ação social. Entendemos 
que considerar a creche questão de assistência social 
era um descaso com a educação infantil. E o Governo 
compreendeu essa visão. Assim, conseguimos mais 
200 milhões de reais em recursos para tornar obriga-
tória a inclusão da creche no Fundo.

O projeto também não contemplava o piso nacio-
nal de salário. Graças à emenda de minha autoria e 
de outros Parlamentares, em que houve o acolhimento 
também da Relatora e de todos os Deputados, criamos 
o piso nacional de salário, que precisa ser regulamen-
tado, e foi objeto inclusive da campanha do Presidente 
Lula no segundo turno. O piso dará qualidade ao en-
sino básico no Brasil. 

É vergonhoso um professor ganhar em média, 
sobretudo no Nordeste, 350 reais de salário. Muitos, 
com as vantagens do cargo, não recebem 400 reais. 
Esse piso garantirá, no mínimo, 800 reais, sem as 
vantagens do cargo. Assim, será possível, sobretudo 
no Nordeste, melhorar a qualidade do ensino, porque 
estamos valorizando o professor.

Esperamos que a lei de regulamentação seja 
votada com urgência nesta Casa, para que o piso 
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nacional de salário dos professores passe a vigorar a 
partir de 2007.

Meu partido autorizou o apoio a esta emenda. 
Participei de todas as discussões da emenda. Presidi a 
Comissão Especial que analisou o projeto. Com todos 
os colegas, sobretudo os Deputados do Nordeste, que 
participaram ativamente, obtivemos sucesso.

Meu partido deu-me todas as condições para 
aprovar esta emenda e votar a favor dela. Autorizado 
pelo Líder, registro que o PDT vota integralmente a 
favor dessa emenda, porque estamos dando passo 
decisivo para melhorar a educação no Brasil. A partir 
do próximo ano, teremos, em cima dos 450 milhões 
de reais, que são repassados para o Fundo, cerca de 
2 bilhões de reais.

Parabéns ao Presidente da República, aos Depu-
tados que aprovaram esta emenda e ao meu partido, 
que me deu toda a liberdade.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência vai encerrar a votação. Os Srs. Parlamen-
tares que não votaram queiram fazê-lo. Há somente 
322 Deputados presentes.

O SR. SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PDT – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, depois do relato abrangente do Depu-
tado Severiano Alves sobre o trabalho na Comissão, 
faço elogio à ação da Relatora, Deputada Iara Ber-
nardi, que soube ser acessível ao conjunto de idéias 
debatidas na Comissão.

Ressalto o parecer da Relatora em relação às 
emendas que vieram do Senado Federal. Aquela Casa 
incluiu mudança no art. 239 da Constituição, que diz 
respeito ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. E isso 
não poderia ser feito.

O ensino profissional não faz parte da educação 
básica, que compreende a educação infantil, ensinos 
fundamental e médio.

No que se refere à utilização de recursos do FAT 
para a educação infantil, o Fundo está dirigido aos filhos 
dos trabalhadores, enquanto o FUNDEB é um recur-
so de conteúdo universalista. Estava embutida nessa 
emenda a possibilidade da utilização dos recursos do 
FAT pelas empresas para financiamento de creches.

Valorizo a unidade conseguida naquela Comis-
são. Apenas lamento o Senado ter introduzido diferen-
ça entre os professores da rede pública e os da rede 
privada. Determinar que o piso nacional de salários 
só vale para a rede pública ocasionou discriminação. 
Os ensinos público e privado formam, em conjunto, o 

Sistema Nacional de Ensino. A rede privada também 
está sob determinação do Conselho Nacional de Edu-
cação, que direciona as regras para o Sistema Nacio-
nal de Ensino.

Fazer a separação foi algo arbitrário cometido 
pelo Senado. Nós nos vimos frente à situação de não 
poder alterar, por questões regimentais, aquilo que 
veio do Senado.

Encerro minhas palavras elogiando, mais uma 
vez, em nome do PDT, a Relatora, Deputada Iara Ber-
nardi, e o Presidente da Comissão, Deputado Seve-
riano Alves, pelo trabalho de unidade tão arduamente 
conquistado.

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

sidência deseja encerrar a votação, mas vai esperar 
um pouco mais porque soube que há um Parlamentar 
votando contra o projeto, o que acho um absurdo, mas 
é seu direito. O voto do Parlamentar é sagrado. A imu-
nidade parlamentar deveria ser, única e exclusivamen-
te, para expressar palavra, opinião e voto. Portanto, é 
direito do Parlamentar votar contra ou a favor.

A partir da próxima votação, poderemos abreviar 
os trabalhos um pouco mais. Peço aos Deputados a 
compreensão de ficarem em plenário para concluirmos 
as votações. Faltam apenas 2 votações.

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

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

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, há 10 anos, a Câmara dos Deputados vo-
tava um fundo para a educação fundamental, consi-
derado uma revolução na educação. Na verdade, foi a 
socialização da miséria na educação. Dez anos depois, 
o papel da União na complementação dos recursos 
era de 400 milhões de reais para atender quase 40 
milhões de estudantes do ensino fundamental, com 
um piso salarial miserável. Agora, vamos aprovar algo 
que sem dúvida corrige um erro histórico. 

Tanto a Constituição quanto a Lei de Diretrizes e 
Bases estabeleciam que todo jovem brasileiro, de zero 
a 17 anos, tinha o direito à educação básica: creche, 
pré-escola, educação fundamental, ensino médio. Foi 
criado o FUNDEB. Antes disso foi aprovado pela Câ-
mara dos Deputados, em 2001, o Plano Nacional de 
Educação, que dedicava 7% do PIB aos gastos públi-
cos com educação, vetado pelo Presidente Fernando 
Henrique e mantido o veto pelo Governo Lula.

Vamos criar um fundo de educação básica para 
atender quase 50 milhões de pessoas. Começará com 
uma complementação da União de 2 bilhões de reais 
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no primeiro ano, 4,5 bilhões de reais nos 4 primeiros 
anos e a partir daí 10% do Fundo. Propúnhamos em 
nosso substitutivo que começasse com 20% de uma 
cesta de impostos.

Muito bem. Tirando-se o chamado Fundebinho, 
o próprio FUNDEB e o salário-educação, o dinheiro 
novo para educação, no primeiro ano de implantação 
do FUNDEB, é apenas 900 milhões de reais. Isso e 
nada é quase a mesma coisa em educação. 

Não dá para votar contra porque sempre é mais 
dinheiro para a educação e para a esperança dos edu-
cadores brasileiros, mas, para falar que prioridade é a 
educação, o Congresso Nacional e o Governo Federal 
precisariam mostrar muito mais serviço. Teríamos que 
começar o FUNDEB já com 7 bilhões de reais, para 
chegar num piso salarial nacional de 1.000 reais, no mí-
nimo, para os professores, com jornada de 20 horas. 

Não nos podemos esquecer de que tem uma lei 
regulamentadora vindo aí e que foi no FUNDEF que o 
Governo anterior fez 3 vetos, desfigurando aquilo que 
a Câmara tinha aprovado. 

E mais, queremos discutir o fator que vai ponde-
rar a educação infantil, a educação fundamental e a 
educação média. Por quê? Quero saber se a inclusão 
da creche e da pré-escola vai ter atribuição de valor 
ainda menor do que o ensino fundamental. Se tiver, é 
depósito de criança. 

Finalizo, Sr. Presidente, parabenizando a Rela-
tora, Deputada Iara Bernardi, pelo trabalho e esforço 
nesta Casa. 

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

claro encerrada a votação.
A Mesa vai anunciar o resultado da votação: 

VOTARAM 

SIM:                    348 
NÃO:                       4 
ABSTENÇÃO:         1 
TOTAL:                353
SÃO APROVADAS AS EMENDAS SUPRESSIVAS NºS 
3 E 4, COM PARECER FAVORÁVEL.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 536/1997 – EMENDAS 3 E 4 COM 
PARECER PELA APROVAÇÃO – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 22-11-2006 20:41
Encerramento da votação: 22-11-2006 21:01
Presidiram a Votação: Inocêncio Oliveira 

CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico 
de Votação

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Quero 
justificar que meu voto foi abstenção porque estou no 

exercício da Presidência. Sou um defensor do FUN-
DEB porque ele não só vai acrescentar à educação 
brasileira 4 bilhões de reais, mas vai resolver o pro-
blema das creches, com 200 milhões de reais, e do 
ensino infantil.

Acho que o projeto fortalece, sobretudo, a edu-
cação brasileira. Sou totalmente a favor. Quero dizer 
que esse voto de abstenção é porque estou presidin-
do. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vamos 
agora continuar chamando os Srs. Deputados.

Peço que apaguem o painel imediatamente para 
que possamos votar. Quando chegar em 325 votantes, 
a Presidência encerrará a votação porque apenas 4 
Parlamentares votaram contra.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em vota-
ção as Emendas nºs 1 e 2, com parecer pela rejeição.

EMENDA Nº 1 
Do Sr. Osmar Serraglio e outros

Art. 1º Dê-se ao inciso IV do art. 208 da Consti-
tuição Federal a seguinte redação:

“Art. 208.  ..............................................
 ..............................................................
IV – educação infantil, em creche e pré-esco-

la, às crianças de zero a cinco anos de idade;”

Art. 2º Dê-se ao § 5º do art. 212 da Constituição 
Federal a seguinte redação:

“§ 5º A educação básica pública terá 
como fonte adicional de financiamento a con-
tribuição social do salário-educação, recolhida 
pelas empresas, na forma da lei”.

Art. 3º O art. 239 da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 239. A arrecadação decorrente das 
contribuições para o Programa de Integração 
Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 
7 de setembro de 1970, e para o Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público, 
criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de 
dezembro de 1970, passa, a partir da promul-
gação desta Constituição, a financiar, nos ter-
mos que a lei dispuser, o programa de seguro-
desemprego, o abono de que trata o § 3º deste 
artigo e a educação básica e profissional do 
trabalhador e de seus dependentes.”

Art. 4º Dê-se ao art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias a seguinte redação:

“Art. 60. Nos quatorze primeiros anos 
a contar da data de vigência dos fundos ins-
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tituídos por esta emenda, a aplicação e re-
distribuição dos recursos de manutenção e 
desenvolvimento do ensino, previstos no art. 
212 da Constituição Federal, obedecerão ao 
disposto neste artigo.

§ 1º É criado, no âmbito de cada Estado e 
do Distrito Federal, um Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e de Valorização do Magistério, de natureza 
contábil.

I – O Fundo referido neste parágrafo será 
constituído por quinze por cento dos recursos 
a que se referem os arts. 155, inciso II; 158, 
inciso IV; e 159, inciso I, alíneas a e b; inciso II, 
da Constituição Federal, e de recursos relativos 
a ressarcimentos decorrentes da desoneração 
dessas receitas de impostos.

II – Os recursos do Fundo serão redistri-
buídos entre cada Estado e seus Municípios, 
proporcionalmente ao número de alunos nas 
respectivas redes de ensino fundamental.

III – A União complementará os recursos 
de cada Fundo, sempre que, em cada Estado 
e no Distrito Federal, seu valor por aluno não 
alcançar o mínimo definido nacionalmente 
pelo Tribunal de Contas da União, conforme 
disposto em lei.

IV – Uma proporção não inferior a ses-
senta por cento dos recursos de cada Fundo 
será destinada ao pagamento dos profissionais 
do magistério em efetivo exercício de suas ati-
vidades no ensino fundamental.

V – A lei disporá sobre a organização 
dos Fundos, a redistribuição proporcional de 
seus recursos, sua fiscalização e controle, 
bem como sobre a forma de cálculo do valor 
mínimo nacional por aluno.

§ 2º É criado, no âmbito de cada Estado 
e do Distrito Federal, um Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Infantil e 
de Valorização dos Profissionais da Educação 
Infantil, de natureza contábil.

I – O Fundo referido neste parágrafo será 
constituído por, pelo menos cinco por cento dos 
recursos dos Municípios e do Distrito Federal 
a que se referem os arts. 158, inciso IV; 155, 
inciso II, e 159, inciso I, alíneas a e b, e § 3º; e 
inciso II, da Constituição Federal, e dos recur-
sos relativos a ressarcimentos decorrentes da 
desoneração dessas receitas de impostos;

II – Os recursos do Fundo serão redis-
tribuídos ente os Municípios, no âmbito de 
cada Estado, proporcionalmente ao número 

de crianças matriculadas nas respectivas re-
des de educação infantil.

III – A União complementará os recur-
sos de cada Fundo, sempre que, no âmbito 
de cada Estado e no Distrito Federal, seu va-
lor por criança não alcançar o mínimo defini-
do nacionalmente pelo Tribunal de Contas da 
União, conforme disposto em lei.

IV – Uma proporção não inferior a ses-
senta por cento dos recursos de cada Fundo 
será destinada ao pagamento dos profissio-
nais da educação infantil em efetivo exercício 
de suas atividades.

V – A lei disporá sobre a organização 
dos Fundos, a redistribuição proporcional de 
seus recursos, sua fiscalização e controle, 
bem como sobre a forma de cálculo do valor 
mínimo nacional por criança.

VI – A porcentagem dos recursos de 
constituição desse fundo será alcançada gra-
dativamente nos primeiros quatro anos de sua 
vigência, crescendo a razão de 25% do percen-
tual previsto no inciso I, deste parágrafo.

§ 3º É criado, no âmbito de cada Estado e 
do Distrito Federal, um Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino Médio e de Valo-
rização do Magistério, de natureza contábil.

I – O Fundo referido neste parágrafo será 
constituído por, pelo menos cinco por cento dos 
recursos dos Estados e do Distrito Federal a que 
se referem os arts. 155, inciso II, e 159, inciso I, 
alínea a, e inciso II, da Constituição Federal, e de 
recursos relativos a ressarcimentos decorrentes 
da desoneração dessas receitas de impostos;

II – A União complementará os recursos 
de cada Fundo sempre que, em cada Estado 
e no Distrito Federal, seu valor por aluno não 
alcançar o mínimo definido nacionalmente pelo 
Tribunal de Contas da União, considerada a 
matrícula na faixa etária de 15 a 19 anos de 
idade, conforme o disposto em lei.

III – Uma proporção não inferior a ses-
senta por cento dos recursos de cada Fundo 
será destinada ao pagamento dos profissionais 
do magistério em efetivo exercício de suas ati-
vidades no ensino médio.

IV – A lei disporá sobre a organização 
dos Fundos, a redistribuição proporcional de 
seus recursos, sua fiscalização e controle, 
bem como sobre a forma de cálculo do valor 
mínimo nacional por aluno.

V – A porcentagem dos recursos de cons-
tituição desse fundo será alcançada gradativa-
mente nos primeiros quatro anos de sua vigên-
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cia, crescendo a razão de 25% do percentual 
previsto no inciso I, deste parágrafo.

§ 4º É criado, no âmbito da União, um 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização do Magis-
tério, destinado à complementação dos fundos 
instituídos nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste arti-
go e ao exercício da sua função supletiva com 
relação à educação de jovens e adultos nos 
níveis de ensino fundamental e médio.

I – O Fundo referido neste parágrafo será 
constituído por pelo menos trinta por cento dos 
recursos a que se refere o caput do art. 212 da 
Constituição Federal, acrescidos por um mon-
tante equivalente a cinco por cento das transfe-
rências realizadas nos termos do art. 159, inciso 
I, alíneas a e b da Constituição Federal.

II – Os recursos serão redistribuídos aos 
fundos de manutenção e desenvolvimento da 
educação infantil, do ensino fundamental e do 
ensino médio da seguinte forma:

um terço em razão das matrículas de 
cada ente nessas etapas de ensino.

dois terços em razão dos respectivos 
valores mínimos por aluno definidos nacional-
mente pelo Tribunal de Contas da União.

III – A porcentagem dos recursos de cons-
tituição desse fundo será alcançada gradativa-
mente nos primeiros quatro anos de sua vigên-
cia, crescendo a razão de 25% do montante 
previsto no inciso I, deste parágrafo.

§ 5º A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios ajustarão progressivamente, em 
um prazo de dez anos, suas contribuições aos 
Fundos, de forma a garantir um valor por aluno 
correspondente a um padrão mínimo de quali-
dade de ensino, definido nacionalmente.

Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra 
em vigor na data de sua promulgação, mantidos 
os efeitos do art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias conforme estabele-
cido pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996, 
até o dia 1º de janeiro do ano subseqüente à 
publicação da lei de sua regulamentação.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 2

Dê-se ao inciso VIII do art. 60 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, 
alterado pela PEC nº 536-E, a seguinte redação:

“Art. 60. ... ........................................... ...
....... ................................................. ......
VIII – Para a complementação da União 

aos Fundos, a União poderá utilizar no máxi-
mo 30% dos recursos oriundos dos impostos 
vinculados à manutenção e desenvolvimento 

do ensino (MDE), estabelecida no art. 212 da 
Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Quem 
acompanhar vota “não”.

Peço a todos que registrem o voto “não”. 
Vamos começar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Quem 

acompanhar o parecer do Relator votará “não” para a 
rejeição das duas emendas apresentadas.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, esta-
mos vivendo um momento que não apenas na palavra 
é histórico. É histórico porque há aqui a luta da socie-
dade brasileira pela educação pública com qualidade. 
Há aqui também a história deste Congresso Nacional, 
quando em 1999 – é preciso estabelecer uma referên-
cia – a bancada do PT, a quem cumprimento, apresen-
tou a primeira proposição e cunhou, ao lado de tantos 
lutadores de outras bancadas, a expressão FUNDEB 
como parte da defesa de um fundo destinado a atender 
à demanda da educação básica como um todo.

E é isto que estamos produzindo: um fundo que 
é resultado do trabalho de todos aqui, do trabalho de 
uma Comissão, Deputada Iara Bernardi, a quem ho-
menageio como Relatora do trabalho, e o Presidente 
Severiano Alves, enfim, o trabalho daqueles  que sou-
beram dialogar com a sociedade e construir um pro-
cesso em que não só Estados e municípios estivessem 
presentes, mas também, de modo particular e firme, a 
CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação, a UBES, a UNE e uma grande campanha 
nacional pelo direito à educação.

Pensam pequeno aqueles que avaliam qualquer 
problema em relação a esse Fundo no que trata do 
financiamento para os municípios. 

É verdade que estamos subvinculando mais re-
ceitas no âmbito dos municípios e dos Estados para 
a educação. Mas isso significa a garantia de ampliar 
o atendimento em educação básica. 

Sr. Presidente, quero dizer que, se fazemos uma 
homenagem aos que votaram e aos que lutaram, maior 
homenagem ainda fazemos com esta votação às crianças 



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 51733 

brasileiras. Apenas 6% delas estão na educação infantil 
pública hoje, 13% no total, Elas têm uma porta aberta para 
a garantia de saírem de seus lares na primeira infância 
com o direito a uma educação de qualidade.

Por fim, Sras. e Srs. Deputados, quero dizer que 
os valores são muito importantes. Estamos saindo de 
400 milhões de reais investidos hoje no FUNDEF para 
2 bilhões de reais no primeiro ano de implementação 
do FUNDEB no ano de 2007. Estaremos no segundo 
ano com valores da ordem de 3 bilhões de reais e 4,5 
bilhões de reais no terceiro ano. 

Estaremos também com a garantia legal estabe-
lecida pela Comissão, pela Relatora, de que a União 
terá a obrigação, segundo a emenda constitucional que 
estamos votando, de contribuir com o mínimo de 10% 
para esse Fundo. É uma garantia que nunca existiu no 
âmbito do FUNDEF. 

Portanto, a União não lavará as mãos porque o 
Parlamento brasileiro assim estabeleceu.

Quero, derradeiramente, destacar a coragem e a 
ousadia do Presidente Lula. Se o PT, o PCdoB, o PDT e 
todos os demais partidos estão votando esta matéria, é 
porque ele teve a coragem de, interpretando o sentimento 
do nosso povo, fazer aqui chegar o projeto que hoje esta-
mos votando, para o bem da educação brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
nome da Mesa Diretora e do Presidente Aldo Rebelo, 
e creio que traduzindo o sentimento da Casa, trans-
mito os mais profundos votos de felicidade à nobre 
Deputada Maria do Rosário pelo seu aniversário no 
dia de hoje. (Palmas.)

Creio que o maior presente para S.Exa., que 
tanto luta pela educação, sem sombra de dúvida, é a 
aprovação do FUNDEB.

Meus cumprimentos e minhas homenagens. 
(Palmas.)

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem. 

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

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, expresso neste momento ho-
menagem a diversas personalidades do País que se 
notabilizaram, sobretudo no século XX e nos primeiros 
anos do século XXI, pela defesa da educação pública, 
gratuita e de qualidade.

Registro minha eterna homenagem ao Manifesto 
dos Pioneiros da Educação, de 1932, ao Prof. Anísio 
Teixeira, a Darcy Ribeiro, ao Senador João Calmon, 
que travou longa batalha pela vinculação de recursos 
para a educação, a meu conterrâneo, com quem convivi 
na Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores, o 

Prof. Paulo Freire, que por muitos anos nos ensinava, 
como continua ensinando, a estratégica importância 
da educação como prática libertadora.

Registro, sobretudo, desde a Legislatura passada, 
o esforço de integrantes de vários partidos, o empenho 
e a contribuição daqueles que, no núcleo de educação 
da bancada do PT, apresentaram a primeira Proposta de 
Emenda à Constituição, de nº 112, para que tivéssemos 
a oportunidade de discutir um programa de financiamento 
e gestão não apenas para o ensino fundamental, mas 
principalmente para a educação básica.

Ainda que em algum tempo tardio, estamos dando 
hoje gigantesco passo para garantir à população bra-
sileira um projeto de financiamento e gestão, no qual a 
educação básica terá como segmento, no próximo ano, 
uma lei que regulamentará o custo/aluno/qualidade, 
os mecanismos de controle e gestão e fiscalização do 
FUNDEB; acima de tudo, uma segunda lei que deve-
rá estabelecer o piso salarial para os profissionais da 
educação básica em todo o território nacional. 

Por isso, do Rio Grande do Sul a Roraima, da Pa-
raíba ao Acre, de norte a sul, de leste a oeste, dos muni-
cípios pequenos às capitais e aos Estados mais ricos, a 
aprovação do FUNDEB significa um passo adiante, em 
memória dos que lutaram pela educação básica pública 
de qualidade em nosso País, a exemplo das entidades 
sindicais, dos gestores municipais e estaduais. 

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

claro encerrada a votação. 
Vou proclamar o resultado: 

VOTARAM 

SIM:                            7 
NÃO:                      309 
ABSTENÇÃO:            1 
TOTAL:                   317

A Presidência informa que o resultado desta vo-
tação poderia ter sido com qualquer número. Eles é 
que teriam de conseguir 308 votos “sim”. Se 307 Srs. 
Deputados tivessem votado “sim” e apenas 1 “não”, a 
matéria teria sido rejeitada. 

AS EMENDAS FORAM REJEITADAS. 
(Palmas.) 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 536/1997 – EMENDAS NºS 1 E 
2 COM PARECER PELA REJEIÇÃO – Nominal Ele-
trônica 
Início da votação: 22-11-2006 21:03
Encerramento da votação: 22-11-2006 21:12
Presidiram a Votação: Inocêncio Oliveira 



51734 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 51735 



51736 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 51737 



51738 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 51739 



51740 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 51741 



51742 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 51743 



51744 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 51745 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pedi-
ria a todos que agora votassem “sim”. Temos de obter 
308 votos “sim”, para que a matéria seja definitiva-
mente aprovada e, então, no interstício de 5 sessões, 
possamos votá-la.

O SR. CARLOS BATATA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. CARLOS BATATA (PFL – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na votação anterior. 

O SR. BADU PICANÇO (PL – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei 
orientação do partido.

O SR. GERALDO RESENDE PPS – MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado Geraldo Resende, na última votação, votou 
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
claro iniciada a votação.

O SR. SIMÃO SESSIM – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira.) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP enca-
minha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, continuando os compromissos assu-
midos, ao ilustre Deputado Gastão Vieira, que disporá 
de 3 minutos. 

A Presidência pede aos Srs. Parlamentares que 
cumpram rigorosamente o tempo para, em seguida, 
falarem a Deputada Fátima Bezerra, os Deputados 
Walter Pinheiro, Edir Oliveira, Gilmar Machado e Pro-
fessor Luizinho.

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, estamos iniciando a última votação 
para aprovação do FUNDEB. Esta Legislatura, consi-
derada, por muitos, perdida, marcada por escândalos 
e pela diminuição perante a opinião pública da função 
legislativa, não o foi para o setor educacional. 

Para citar apenas alguns projetos, aprovamos o 
PROUNI, a Universidade Aberta, recebemos a pro-
posta da reforma universitária e estamos concluindo 
a votação do FUNDEB. 

A educação brasileira ganha a complementação 
de financiamento, iniciado há 10 anos pelo FUNDEF, 
que apoiava financeiramente o ensino fundamental 
e identificava aquela etapa do ensino básico como a 
mais importante.

O Fundo amplia a educação infantil e aloca re-
cursos, aproveita o ensino médio e o financia, e o faz 
também com o EJA. Portanto, em termos de financia-
mento, avançamos e muito. Parabenizo a Relatora Iara 
Bernardi, o Presidente da Comissão, Severiano Alves, 
e os demais membros. 

Mais financiamento, obrigatoriamente, significa-
rá melhoria na qualidade da educação. A educação 
nacional, em termos de qualidade, apesar de todos 
os esforços, ainda é uma tragédia. A cada ano, verifi-
cando as matrículas do primeiro ano do ensino funda-
mental, encontramos 22% de reprovação. E os alunos 
que chegam à 4ª série acumulando essa reprovação, 
infelizmente, na sua grande maioria, não sabem ler 
nem escrever.

A Prova Brasil, sistema de avaliação da educa-
ção, não consegue desmentir aquilo que muitos afir-
mam, e eu também: é preciso que o FUNDEB financie 
a qualidade do ensino.

É preciso que o FUNDEB corrija algo que levou 
a bancada do meu partido do Rio Grande do Sul a vo-
tar contra, surpreendendo a muitos, porque é possível 
que o Fundo prejudique os municípios. Temos chance 

de corrigir esse erro na lei que regulamentará o FUN-
DEB, criando mecanismos para que os municípios não 
percam, porque estou convencido de que os Estados 
ganham muito.

Estão de parabéns esta Casa e todos da área 
da educação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, peço a 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO MAGNO (PT – MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, meu voto é de acordo com o partido.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, antes do encerramento da votação 
de matéria tão relevante para a educação, para os jo-
vens, para os profissionais da área, que é o FUNDEB, 
temos de registrar, primeiro, o esforço da Deputada 
Iara Bernardi, como Relatora, o esforço da Comissão 
de Educação e da Comissão Especial que, em meio a 
conflitos nem sempre menores, tiveram a capacidade 
de produzir a excelente proposta que estamos apro-
vando nesta noite, em primeiro turno.

Além de falar sobre o FUNDEB, quero fazer um 
registro daquilo que conseguimos produzir nesta noi-
te. Além de votarmos todas as medidas provisórias de 
maneira negociada, acatando emendas da Oposição 
e do Governo, conseguimos aprovar a Lei Geral das 
Micro e Pequenas Empresas. Isso vai proporcionar a 
saúde financeira dessas empresas, gerando mais em-
pregos, porque a micro e a pequena empresas são as 
que mais geram emprego no País. A aprovação dessa 
lei vai permitir a formalização do trabalho de milhares 
de trabalhadores que estão na informalidade, portanto, 
vai proporcionar o crescimento do País, permitindo que 
entremos num ciclo virtuoso: com mais arrecadação, 
o País vai poder investir mais e, com mais consumo, 
o Brasil também crescerá mais. 

Da mesma forma, quero falar sobre o projeto 
que veio do Senado, que atende a todos os Estados 
brasileiros com a compensação da Lei Kandir, que 
beneficia os Estados exportadores. Evidentemente, a 
matéria exigiu ampla mobilização. E venho à tribuna 
destacar o papel de todos os Líderes da base aliada 
e também da Oposição. 

Sr. Presidente, no momento em que conseguimos 
produzir acordo na noite de hoje, votando 3 projetos 
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dessa magnitude, entre os quais uma emenda consti-
tucional, além do reajuste para os médicos-residentes, 
criamos uma noite simbólica para o Congresso Nacio-
nal, especialmente para a Câmara dos Deputados.

Portanto, no dia de hoje, sinto-me honrado de 
ser Deputado Federal, de ter partilhado da respon-
sabilidade, na condição de Líder do Governo, não 
apenas com os Líderes da base e com os Deputados 
que apóiam o Governo, mas também com os Líderes 
e Deputados da Oposição. Finalmente, estamos lim-
pando a pauta. Com isso, mostramos ao Brasil que 
também temos a capacidade de produzir coisas ex-
cepcionais para o País. 

Assim, quero cumprimentar a todos, o Presiden-
te Aldo Rebelo e a Mesa da Casa, ao tempo em que 
desejo compartilhar minha alegria com toda a Câmara 
dos Deputados. Este é um exemplo que devemos per-
seguir até o final desta Legislatura, um exemplo que 
devemos deixar para os companheiros e companhei-
ras que virão para esta Casa na próxima Legislatura. 
Vamos tomar a sessão de hoje como uma referência. 
Os companheiros que, lamentavelmente, perderam a 
eleição levarão na sua história a noite de hoje como, 
talvez, a melhor noite deste mandato.

Parabéns a todos! 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Antes 

de conceder a palavra à última oradora deste período, 
anuncio que ainda votaremos 3 urgências, fruto de 
amplo entendimento entre os partidos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra a Sra. Deputada Fátima Bezerra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, compartilho com meus pares o 
sentimento de alegria pela aprovação de matérias tão 
importantes para a sociedade brasileira, especialmente 
a proposta do FUNDEB, ora em apreciação.

Rendo homenagens aos mais de 2 milhões de 
professores e professoras da rede pública que, apesar 
dos baixos salários e das precárias condições de traba-
lho, cumprem a tarefa de educar com zelo, dedicação, 
seriedade e responsabilidade. Saúdo os milhares de 
estudantes brasileiros que esperam, com grande ex-
pectativa, a política de financiamento do FUNDEB. 

Também rendo homenagens aos deserdados, que 
ainda não tiveram acesso à escola: os mais de 80% 
das crianças de 0 a 3 anos que não estão nas creches, 
os mais de 50% das crianças de 4 a 6 anos que não 
tiveram oportunidade de ingressar no ensino infantil.

Com o FUNDEB, vamos poder pensar na educação 
como um todo, para garantir o acesso das crianças e ado-
lescentes à escola, desde a creche até o ensino médio.

Sr. Presidente, convoco os trabalhadores da edu-
cação, a sociedade civil e os colegas Parlamentares 
para, no início do próximo ano, deflagrarmos a nossa 
luta, por 2 leis que regulamentarão o FUNDEB e o 
piso salarial nacional para os profissionais de educa-
ção em todo o País.

Com muita emoção e alegria, expresso meu pon-
to de vista. Não tenho dúvida de que esta é uma noite 
muito especial, Deputado Inocêncio Oliveira, para a 
educação brasileira.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Está en-
cerrada a votação.

O SR. WILSON SANTIAGO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. WILSON SANTIAGO (PMDB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
registrar minha alegria pela aprovação de matéria de 
tamanha importância para a educação brasileira. 

Testemunhamos a luta de todos aqueles que que-
rem o melhor para a educação. Aprovando o FUNDEB, 
com certeza, daremos melhores condições à educação, 
especificamente, à classe menos favorecida do País 
que precisa dos serviços públicos de educação.

Parabéns ao Congresso Nacional e a todos que 
contribuíram para esta grande vitória para a educa-
ção brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Vou anun-
ciar o resultado da votação: 

VOTARAM

SIM:                        346 
NÃO:                           5 
ABSTENÇÃO:             1 
TOTAL:                    352

É APROVADO O SUBSTITUTIVO DO SENADO 
FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 536, DE 1997, COM PARECER FAVO-
RÁVEL.

A MATÉRIA RETORNA À COMISSÃO ESPECIAL 
PARA QUE SEJA ELABORADA A REDAÇÃO PARA 
O SEGUNDO TURNO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 536/1997 – SUBSTITUTIVO DO 
SENADO FEDERAL – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 22-11-2006 21:13
Encerramento da votação: 22-11-2006 21:26
Presidiram a Votação: Inocêncio Oliveira, Aldo Rebelo.
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CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico 
de Votação

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Informo 
aos Srs. Deputados que ainda não concluímos a Or-
dem do Dia. Há matérias para serem votadas. Peço a 
compreensão dos Srs. Deputados.

O SR. LUCIANO CASTRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LUCIANO CASTRO (PL – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ao parabenizar V.Exa. e a Casa pelo 
resultado de tão importante matéria para a educação 
brasileira, gostaria de registrar que esse projeto foi 
fruto da brilhante e lúcida iniciativa do Deputado Val-
demar Costa Neto.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com meu partido.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei conforme orientação do PFL.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com meu partido.

O SR. JOÃO CORREIA (PMDB – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei conforme orientação do PMDB.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vota-
ção anterior, votei de acordo com orientação do PFL.

A SRA. TETÉ BEZERRA (PMDB – MT. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia informa que as votações serão consolidadas com a 
conferência da presença nas votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sobre a 
mesa requerimento de urgência, do Sr. Deputado Ro-
drigo Maia e outros Líderes, no seguinte teor:

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA 
Nº 3.884, DE 2006

Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., com 
base no art. 155 do RICD, urgência para a 
apreciação do Projeto de Lei nº 5.003, de 
2001, da Sra. Iara Bernardi que ‘determina 

sanções a práticas discriminatórias em ra-
zão da orientação sexual das pessoas.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2006. – Rodri-
go Maia, Líder do PFL; Miro Teixeira, Líder do PDT; 
Rose de Freitas, Vice-Líder do PMDB; Edson Duarte, 
Líder do PV; Luiz Sérgio, Vice-Líder do PT; Jutahy 
Junior, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-
ção a urgência.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não sei 
quais são as urgências, faltou-me atenção. Independen-
temente disso, registro, na condição de Líder do Go-
verno, que estamos aprovando os pedidos de urgência 
sem saber o conteúdo de cada matéria. É evidente que 
temos de combinar a pauta, na oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sobre a 
mesa requerimento de urgência requerida pelos Srs. 
Líderes do PT, do PFL e outros, no seguinte teor:

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA 
Nº 4.421, DE 2006

Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 155, do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados, urgência para apreciação 
do Projeto de Lei nº 7.193, de 2006, do Poder 
Executivo, que ‘altera a destinação de receitas 
decorrentes da Contribuição para o Desenvol-
vimento da Indústria Cinematográfica Nacio-
nal, visando ao financiamento de programas e 
projetos voltados para o desenvolvimento das 
atividades audiovisuais, altera a Lei nº 8.685, 
de 20 de julho de 1993, prorrogando e insti-
tuindo mecanismos de fomento à atividade 
audiovisual, e dá outras providências.

Sala das Sessões, de 2006. – Henrique Fontana, 
Líder do PT; Wilson Santiago, Líder do PMDB; Rodri-
go Maia, Líder do PFL; Jutahy Junior, Líder do PSDB; 
Feu Rosa, Vice-Líder do PP; José Múcio Monteiro, 
Líder do PTB; Luciano Castro, Líder do PL; Alexandre 
Cardoso, Vice-Líder do PSB; Miro Teixeira, Líder do 
PDT; Raul Jungmann, PPS; Agnelo Queiroz, PCdoB; 
Chico Alencar, Líder do PSOL; Pastor Amarildo, Lí-
der do PSC; Carlos Willian, Representante do PTC; 
Arlindo Chinaglia, Líder do Governo.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A urgên-
cia, aprovada por todos os Líderes, refere-se a projeto 
do Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-
ção a urgência.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em rela-

ção à última urgência, o Líder do PFL adverte que não 
conta com sua insubstituível aprovação. Portanto, a 
Presidência, de ofício, a retira de pauta. 

O pedido de urgência trata da política de resse-
guro, co-seguro, retrocessão e sua intermediação de 
seguro no exterior e as operações em moeda estran-
geira do setor securitário, e dá outras providências.

Retirado de pauta de ofício, por falta de apoia-
mento regimental.

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA 
Nº 4.198, DE 2006

Senhor Presidente, nos termos do art. 
155 do Regimento Interno, requeremos regime 
de urgência na apreciação do PLP nº 249/2005, 
do Poder Executivo, que dispõe sobre a po-
lítica de resseguro, cosseguro, retrocessão 
e sua intermediação, de seguro no exterior e 
as operações em moeda estrangeira do setor 
securitário, e dá outras providências.

Sala das Sessões,  de  de   . – Henrique Fontana, 
Líder do PT; Mário Negromonte, Líder do PP; Pastor 
Amarildo, Líder do PSC; Alexandre Cardoso, Líder 
do PSB; Miro Teixeira, Líder do PDT; Jamil Murad, 
Vice-Líder do PCdoB; Benedito de Lira, Vice-Líder do 
PP; Jutahy Junior, Líder do PSDB; Luciano Castro, 
Líder do PL; Marcelo Ortiz, PV; Wilson Santiago, Lí-
der do PMDB; Orlando Fantazzini, PSOL; José Múcio 
Monteiro, Líder do PTB; Fernando Coruja, Líder do 
PPS; Rodrigo Maia, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência da Câmara dos Deputados registra o agradeci-
mento ao esforço das Sras. e dos Srs. Deputados pela 
jornada que resultou, hoje, na aprovação de 8 medidas 
provisórias, convertidas, a partir da apreciação e da 
discussão, em leis para o País.

Foi aprovada a Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas, inteiramente discutida e negociada por 
todo o espectro partidário da Casa, conduzida por 
uma delegação de Deputados integrantes, entre ou-
tros, das bancadas do PT, PFL e PSDB, que resultou, 
com o apoio do Plenário, na aprovação da Lei Geral 
das Micro e Pequenas Empresas, modernizadora das 
relações de trabalho e do Estado com esse segmento. 
Aponta, portanto, para a possibilidade de ampliação 

da renda, do emprego e da sobrevivência das micro e 
pequenas empresas.

Aprovamos, por fim, a proposta de emenda à 
Constituição que resultou na criação do Fundo da 
Educação Básica, com a ampliação em 4 bilhões de 
reais dos recursos destinados à educação básica com 
destinação para Estados e municípios.

O FUNDEB substituirá o FUNDEF – Fundo de 
Educação Fundamental, criado no Governo anterior, 
que já tinha propiciado a ampliação da oferta de va-
gas para o ensino fundamental e agora se consolida, 
com a possibilidade também da ampliação de vagas 
para o ensino básico.

Mais uma vez, em nome da Mesa Diretora, agra-
deço aos Srs. Parlamentares a grande contribuição e 
às Lideranças partidárias a aprovação de matérias tão 
importantes para o povo e o País. Agradeço também 
a S.Exas. a aprovação da urgência para matérias de 
grande relevância, as quais serão discutidas e votadas 
pelo Plenário da Casa.

Muito obrigado.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lembrando que 
amanhã, quinta-feira, dia 23, às 10h, haverá sessão 
solene em homenagem ao Dia Nacional da Consci-
ência Negra.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – COMPA-
RECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

AMAPÁ

Gervásio Oliveira PMDB 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Wladimir Costa PMDB 
Total de Pará: 1

MARANHÃO

Luciano Leitoa PSB 
Total de Maranhão: 1

ALAGOAS

João Caldas PL 
Total de Alagoas: 1

BAHIA

João Leão PP 
Total de Bahia: 1

RIO DE JANEIRO

Julio Lopes PP 
Total de Rio de Janeiro: 1
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SÃO PAULO

Celso Russomanno PP 
Devanir Ribeiro PT 
José Mentor PT 
Milton Monti PL 
Total de São Paulo: 4

DEIXAM DE COMPARECER Á SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida PTB 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Coronel Alves PL 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Jader Barbalho PMDB 
Nicias Ribeiro PSDB 
Total de Pará: 2

RONDÔNIA

Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL 
Remi Trinta PL 
Total de Maranhão: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Nélio Dias PP 
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Philemon Rodrigues PTB 
Ronaldo Cunha Lima PSDB 
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Eduardo Campos PSB 
Marcos de Jesus S.Part. 
Roberto Freire PPS 
Total de Pernambuco: 3

ALAGOAS

João Lyra PTB 
Total de Alagoas: 1

BAHIA

Jorge Khoury PFL 
Mário Negromonte PP 
Milton Barbosa PSC 
Roland Lavigne PSDB 
Total de Bahia: 4

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Edmar Moreira PFL 
Silas Brasileiro PMDB 
Total de Minas Gerais: 3

RIO DE JANEIRO

Eduardo Paes PSDB 
Fernando Lopes PMDB 
Itamar Serpa PSDB 
João Mendes de Jesus S.Part. 
Paulo Feijó PSDB 
Reinaldo Gripp PL 
Vieira Reis S.Part. 
Total de Rio de Janeiro: 7

SÃO PAULO

Ary Kara PTB 
Delfim Netto PMDB 
Dr. Pinotti PFL 
Enéas PRONA 
Fernando Estima S.Part. 
João Herrmann Neto PDT 
Ricardo Izar PTB 
Telma de Souza PT 
Total de São Paulo: 8

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL 
Maninha PSOL 
Total de Distrito Federal: 2

PARANÁ

Alex Canziani PTB 
José Janene PP 
Max Rosenmann PMDB 
Total de Paraná: 3

RIO GRANDE DO SUL

Kelly Moraes PTB 
Osvaldo Biolchi PMDB 
Yeda Crusius PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 3

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Encerro a 
sessão, designando para amanhã, quinta-feira, dia 23, 
às 14h, a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

I – Requerimento nº 3.491/05, do Sr. Jor-
ge Alberto e outros, nos termos do art. 155, 
do Regimento Interno, solicitando urgência 
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para apreciação do Projeto de Lei nº 2.403, 
de 2003, do Senado Federal, que estende 
os benefícios fiscais concedidos pelo Decre-
to-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e 
Decreto-Lei nº 1.435, de 16 de dezembro de 
1975, às áreas pioneiras zonas de fronteira e 
outras localidades da Amazônia Ocidental e 
Áreas de Livre Comércio de Macapá/Santana, 
no Estado do Amapá.

II – Requerimento nº 4.042/06, do Dep. 
Paulo Delgado e outros, nos termos do art. 155 
do Regimento Interno, solicitando urgência para 
apreciação do Projeto de Decreto Legislativo 
2.216, de 2006, da Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional, que aprova o texto 
da Convenção sobre a Proteção e Promoção 
das Expressões Culturais, celebrada em Paris, 
em 20 de outubro de 2005”. 

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal) 

Discussão

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 325, DE 2006 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Me-
dida Provisória nº 325, de 2006, que abre 
crédito extraordinário, em favor do Minis-
tério da Integração Nacional, no valor de 
R$13.000.000,00, para os fins que espe-
cifica. Pendente de parecer da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 26-10-06
PRAZO NA CÂMARA: 9-11-06
SOBRESTA A PAUTA EM: 27-11-06 

(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 22-12-06 (+ 49 

dias)

URGÊNCIA 
(Art. 155 do Regimento Interno) 

Discussão

2 
PROJETO DE LEI Nº 1.367-B, DE 2003 

(Do Sr. Bismarck Maia)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 1.367-B, de 2003, que dispõe sobre 
incentivos e benefícios para fomentar as 
atividades de caráter desportivo e dá outras 

providências, tendo parecer Comissão de 
Turismo e Desporto pela aprovação deste 
e dos de nºs 1.663/03, 2.331/03, 4.207/04 e 
4.306/04, apensados, com substitutivo (Re-
lator: Dep. Josué Bengtson). Pendente de 
pareceres das Comissões: de Finanças e 
Tributação; e de Constituição e Justiça e 
de Redação.

Tendo apensados os PLs nºs: 1.663/03, 
2.331/03, 4.207/04, 4.306/04, 6.999/06 e 
7.307/06

3 
PROJETO DE LEI Nº 7.486, DE 2006 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 7.486, de 2006, que altera o valor 
do auxílio-invalidez devido aos militares das 
Forças Armadas na inatividade remunerada. 
Pendente de pareceres das Comissões: de 
Seguridade Social e Família; de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; de Finan-
ças e Tributação; e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

URGÊNCIA  
(Artigo 151, I, j do Regimento Interno) 

Discussão

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 278-B, DE 1999 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Reabertura da discussão, em turno 
único, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 278-B, de 1999, que aprova o texto do 
Acordo Relativo à Implementação da Par-
te XI da Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar de 10 de dezembro 
de 1982, concluído em Nova York, em 29 de 
julho de 1994; tendo pareceres: da Comis-
são de Defesa do Consumidor, Meio Am-
biente e Minorias, pela aprovação (Relator: 
Dep. Luciano Pizzatto); da Comissão de 
Minas e Energia, pela aprovação (Relator: 
Dep. Pedro Bittencourt); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. José Antonio Al-
meida). PARECERES À EMENDA DE PLE-
NÁRIO: da Comissão de Relações Exterio-
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res e de Defesa Nacional, pela aprovação 
(Relator: Dep. Milton Temer); da Comissão 
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente 
e Minorias, pela aprovação (Relator: Dep. 
Luciano Pizzatto); da Comissão de Minas e 
Energia, pela rejeição (Relator: Dep. Pedro 
Bittencourt); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. José Genoíno).

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 1.392-A, DE 2004  
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 1.392-A, de 
2004, que aprova o texto da Convenção 
nº 178, da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), sobre a Inspeção das Con-
dições de Vida e de Trabalho de Trabalha-
dores Marítimos, bem como a Recomen-
dação nº 185, da OIT, ambas assinadas em 
Genebra, em 22 de outubro de 1996; ten-
do pareceres: da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, pela 
aprovação (Relatora: Dep. Lúcia Braga); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Nelson Trad).

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.425-A, DE 2004  
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.425-A, de 2004, 
que aprova o texto do Protocolo Facultati-
vo à Convenção contra a Tortura e outros 
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 
ou Degradantes, adotado em Nova York, em 
18 de dezembro de 2002; tendo pareceres: 
da Comissão de Segurança Pública e Com-
bate ao Crime Organizado, pela aprovação 
(Relator: Dep. Antonio Carlos Biscaia); da 
Comissão de Direitos Humanos e Mino-
rias, pela aprovação (Relator: Dep. Chico 
Alencar); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-

nalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação (Relator: Dep. 
Luiz Eduardo Greenhalgh).

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.836-A, DE 2005 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.836-A, de 2005, 
que aprova o texto do Acordo entre a Re-
pública Federativa do Brasil e a República 
Portuguesa, sobre Facilitação de Circulação 
de Pessoas, celebrado em Lisboa, em 11 de 
julho de 2003; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação 
(Relator: Dep. Wilson Santiago)

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 2.145-A, DE 2006  
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.145-A, de 2006, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Croácia sobre 
Cooperação no Campo de Veterinária, ce-
lebrado em Zagreb, em 20 de abril de 2004; 
tendo pareceres: da Comissão de Agricul-
tura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural, pela aprovação (Relator: 
Dep. Francisco Turra) e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Bosco Costa).

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 2.350-A, DE 2006  
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.350-A, de 2006, 
que aprova o texto do Acordo Quadro de 
Cooperação em Matéria de Defesa entre a 
República Federativa do Brasil e a República 
Argentina, celebrado na cidade de Puerto 
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Iguazú, em 30 de novembro de 2005; ten-
do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. André de Paula).

PRIORIDADE 
Discussão

10 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 9-A, DE 2003 

(Do Sr. Walter Feldman)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Resolução nº 9-A, de 2003, que cria o 
Conselho Parlamentar pela Cultura da Paz; 
tendo pareceres: da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, pela constitu-
cionalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação, com emendas 
(Relator: Dep. José Eduardo Cardozo); e da 
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, 
pela aprovação, com as emendas adotadas 
pela Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (Relator: Dep. Inocêncio 
Oliveira).

ORDINÁRIA 
Discussão

11 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 134-A, DE 1997 

(Do Sr. Efraim Morais)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Resolução nº 134-A, de 1997, que 
dispõe sobre a criação do Grupo Parla-
mentar Brasil–Paraguai; tendo parecer da 
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados 
pela aprovação, com emenda (Relator: He-
ráclito Fortes).

 
12 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 270-A, DE 2005 
(Do Sr. Vieira Reis)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 270-A, de 2005, que dispõe 
sobre a criação do Grupo Parlamentar Brasil 
– Jamaica; tendo parecer da Mesa Diretora 
da Câmara dos Deputados, pela aprovação 
(Relator: Deputado José Thomaz Nonô).

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS OU RECURSOS 

I – EMENDAS

1. PROJETOS COM URGÊNCIA – ART. 64, § 1º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Ato 
da Mesa nº 177, de 1989).

PROJETO DE LEI

Nº 7.569/06 (PODER EXECUTIVO) – Modifica as com-
petências e a estrutura organizacional da fundação CA-
PES, de que trata a Lei nº 8.405, de 9 de janeiro de 1992, 
e altera a Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, que 
autoriza a concessão de bolsas de estudo e de pesqui-
sa a participantes de programas de formação inicial e 
continuada de professores para a educação básica.
SOBRESTA A PAUTA EM: 22-12-2006 + 9 dias 
(46º dia)
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-11-2006

II – RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o art. 
132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS), ou com o art. 
133 (PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1º do RICD).
1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 2.111/2003 (Carlos Nader) – Modifica dispositivo 
da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. 
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-11-2006

Nº 3.235/2004 (Marcos de Jesus) – Dispõe sobre a criação 
de farmácias comunitárias e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-11-2006

Nº 4.737/2004 (Carlos Nader) – “Cria o Programa de 
Restaurantes Populares e dá outras providências.”
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-11-2006

Nº 6.177/2005 (Júnior Betão) – Dispõe sobre o valor 
das multas aplicáveis a infrações ambientais em pro-
priedades rurais.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-11-2006
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Nº 6.197/2005 (Dr. Heleno) – Incluir, no Teste do Pe-
zinho, o diagnóstico da Deficiência da Biotinidase em 
todas as Unidades Neonatais pertencentes ou conve-
niadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-11-2006

Nº 6.486/2006 (Socorro Gomes) – Altera o § 2º do 
art. 25 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e 
acresce outros parágrafos.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-11-2006

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMIS-
SÃO – ART. 54 C/C ART. 132, §2º DO RICD (Maté-
rias sujeitas à deliberação do Plenário em apreciação 
preliminar, nos termos do art. 144 do RICD)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.

2.2 CONTRA PARECER TERMINATIVO DA COMIS-
SÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 109/2003 (Carlos Alberto Rosado) – Altera a Lei 
nº 4.320, de 1964, para proibir o contingenciamento 
de dotações orçamentárias nas condições que es-
pecifica.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-2006

2.3 CONTRA PARECER TERMINATIVO DA COMIS-
SÃO ESPECIAL

PROJETO DE LEI

Nº 203/1991 (SENADO FEDERAL) – dispõe sobre o 
acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte 
e a destinação final dos resíduos de serviços de saúde. 
PARECER PELA INCONSTITUCIONALIDADE DOS 
DE NºS: 59/99, 988/99, 1.016/99, 2.254/99 e 2.491/00, 
APENSADOS.
PARECER PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU 
ORÇAMENTÁRIA DOS DE NºS: 3.333/92, 4.502/98, 
4.511/98, 203/99, 1.016/99, 1.760/99, 2.201/99, 
2.254/99, 2.817/00, 3.480/00, 4.329/01, 4.709/01, 
5.501/01, 6.011/01, 637/03, 2.147/03, 2.659/03, 
3.637/04, 3.912/04, 4.271/04, 4.356/04, 6.375/05, 
6.446/05 e 6.615/06, APENSADOS.
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-2006

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE 
– ART. 164, § 1º, DO RICD

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º 
e 3º DO RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 
164, § 2º, do RICD).

PROJETO DE LEI

Nº 2.678/2003 (Selma Schons) – Altera a Lei nº 10.507, 
de 10 de julho de 2002, que “Cria a Profissão de Agente 
Comunitário de Saúde e dá outras providências”.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2006

Nº 4.655/2004 (Paulo Bauer) – Altera a Lei nº 10.507, 
de 10 de julho de 2002, que cria a profissão de Agente 
Comunitário de Saúde e dá outras providências.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2006

Nº 6.635/2006 (Fernando de Fabinho) – Dispõe so-
bre a criação da profissão de Agente Comunitário de 
Endemias.
Apensados: PL nº 6.857/2006 (Daniel Almeida) Apen-
sado ao PL nº 7.495/2006 (Senado Federal – Rodol-
pho Tourinho) 
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2006

Nº 6.733/2006 (Walter Pinheiro) – Regulamenta o pro-
cesso seletivo, contratação, o regime jurídico e o exer-
cício profissional dos Agentes Comunitários de Saúde 
e Agentes de Combate às Endemias, nos termos dos 
§§ 4º, 5º e 6º do art. 198 da Constituição Federal.
Apensados: PL nº 6.831/2006 (Fernando de Fabi-
nho) Apensado ao PL nº 7.495/2006 (Senado Federal 
– Rodolpho Tourinho) 
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2006

Nº 6.831/2006 (Fernando de Fabinho) – Dispõe sobre 
regime jurídico e a regulamentação das atividades de 
Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate 
às Endemias, nos termos dos parágrafos 4º, 5º e 6º 
do Art. 198 da Constituição Federal.
Apensado ao PL nº 6.733/2006 (Walter Pinheiro) 
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2006

Nº 6.857/2006 (Daniel Almeida) – Dispõe sobre a re-
gulamentação das profissões de Agente Comunitário 
de Saúde e Agente de Combate às Endemias.
Apensado ao PL nº 6.635/2006 (Fernando de 
Fabinho)
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-2006
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ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006

Dia 23, 5ª-feira

15:00 LUCIANO CASTRO (PL – RR)
15:25 JOÃO ALMEIDA (PSDB – BA)

Dia 24, 6ª-feira

10:00 ALEXANDRE CARDOSO (PSB – RJ)
10:25 SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB – MA)
10:50 GILBERTO NASCIMENTO (PMDB – SP)
11:15 CARLOS SAMPAIO (PSDB – SP)
11:40 BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB – MG)

Dia 27, 2ª-feira

15:00 COLBERT MARTINS (PPS – BA)
15:25 ELAINE COSTA (PTB – RJ)
15:50 JOÃO MATOS (PMDB – SC)
16:15 MARCOS DE JESUS (S.PART. – PE)
16:40 HENRIQUE AFONSO (PT – AC)

Dia 28, 3ª-feira

15:00 JOÃO BATISTA (PP – SP)
15:25 OSMÂNIO PEREIRA (PTB – MG)

Dia 29, 4ª-feira

15:00 VICENTINHO (PT – SP)
15:25 DR. RIBAMAR ALVES (PSB – MA)

Dia 30, 5ª-feira

15:00 JOÃO CASTELO (PSDB – MA)
15:25 ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES 
I – COMISSÕES PERMANENTES 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 

E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

LOCAL: Plenário 1 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Apreciação das Sugestões de Emendas ao Orçamento 
para 2007 – PL nº 15/06-CN 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
ESPECIAL 

PROJETO DE LEI Nº 6.636/06 – Do Senado Federal-
Comissão Mista Especial – Reforma Judiciário – (PLS 
nº 13/2006) – que “regulamenta o art. 103-A da Cons-
tituição Federal, para disciplinar a edição, revisão e 
cancelamento de súmulas com efeito vinculante pelo 
Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Maurício Rands (PT – PE), pela constitucionali-
dade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação, com substitutivo. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, 
em 9-10-2006. 

Os Deputados Fleury e Antonio Carlos Magalhães Neto 
apresentaram votos em separado. 

Suspensa a discussão, em virtude do início da Ordem 
do Dia do Plenário, em 4-9-2006.

Suspensa a discussão, em virtude do início da Ordem 
do Dia do Plenário. Mantidas as incrições dos Senho-
res Deputados Fernando Coruja, Paes Landim e Fleury 
para discutir a matéria, em 21-11-2006.

Encerrada a discussão. Adiada a votação, em virtude do 
início da Ordem do Dia do Plenário, em 22-11-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 6.647/06 – Do Senado Fe-
deral-Comissão Mista Especial/Reforma do Judici-
ário – (PLS nº 14/2006) – que “regulamenta o § 5º 
do art. 109 da Constituição Federal, para disciplinar 
o incidente de deslocamento de competência para a 
Justiça Federal nas hipóteses de graves violações de 
direitos humanos”. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
emendas. 

URGÊNCIA ART. 64 CF 

PROJETO DE LEI Nº 7.514/06 – Do Poder Executivo 
– (AV nº 1.183/2006) – que “altera a Lei nº 11.196, de 
21 de novembro de 2005”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.558/92 – Do Senado Federal 
– Francisco Rollemberg – (PLS nº 66/1991) – que “dis-
põe sobre a necrópsia como método de diagnóstico 
médico e de investigação médico-legal e dá outras 
providências” 
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e 
das emendas da Comissão de Seguridade Social e 
Família.

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Fer-
nando Coruja, em 5-4-2006. 
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PROJETO DE LEI Nº 6.928/02 – Da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “cria o Estatuto para o exercício da De-
mocracia Participativa, regulamentando a execução do 
disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da Constituição 
Federal”. (Apensados: PL nº 689/2003, PL nº 758/2003, 
PL nº 4.718/2004 e PL nº 7.004/2006) 
RELATOR: Deputado ROBERTO FREIRE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do PL 
nº 689/2003, do PL nº 758/2003, do PL nº 7.004/2006 
e do PL nº 4.718/2004, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.710/03 – Do Senado Federal 
– Aloizio Mercadante – que “altera a Lei nº 6.938, de 
31 de agosto de 1981, de forma a obrigar que as infor-
mações sobre licenciamento ambiental sejam disponi-
bilizadas na rede mundial de computadores”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
Emenda da Comissão de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável. 

Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão e Mendes 
Ribeiro Filho, em 4-7-2006. 
Discussão iniciada, em 4-7-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 2.314/03 – Da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG nº 80/2002) – que “dá 
nova redação a dispositivos da Lei nº 4.737, de 15 de 
julho de 1965 – Código Eleitoral, e da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995 – Lei dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais”.
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 26-
10-2004. 
Discussão iniciada, em 26-10-2004. 

PROJETO DE LEI Nº 3.380/04 – Da Comissão de Legis-
lação Participativa – (SUG nº 52/2003) – que “dá nova 
redação ao art. 2º da Lei nº 10.555, de 13 de novem-
bro de 2002, para assegurar aos maiores de sessenta 
anos e seus beneficiários com igual idade o direito ao 
complemento de atualização monetária previsto na Lei 
Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001”.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 4.308/04 – Do Senado Federal 
– Comissão Especial – “Rio São Francisco” – (PLS nº 
240/2002) – que “altera a redação do art. 22 da Lei nº 

9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, para 
alterar a destinação dos recursos financeiros prove-
nientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos”. 
(Apensado: PL nº 4.288/2004) 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e do PL nº 4.288/2004, apen-
sado, este com substitutivo. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 11-
5-2006.

Concedido prazo ao relator nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 31-5-2006. 

Iniciada a discussão, em 31-5-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 6.805/06 – SUPERIOR TRIBUNAL 
MILITAR – (OF nº 37/2006) – que “acrescenta artigo 
102-A à Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992 – LOJM, 
definindo a jurisdição das Auditorias da 3ª Circunscri-
ção Judiciária Militar e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 7.223/06 – Do Senado Federal 
– Demóstenes Torres – (PLS nº 179/2005) – que “altera 
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução 
Penal, e a Lei nº 10.792, de 1º de dezembro de 2003, para 
criar o regime penitenciário de segurança máxima”.
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
do Substitutivo da Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 7.484/06 – Do Senado Federal 
– Pedro Simon – (PLS nº 141/1999) – que “acrescenta o 
inciso XI ao art. 649 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 – Código de Processo Civil (CPC), dispondo sobre 
a impenhorabilidade das máquinas, equipamentos e im-
plementos agrícolas”. (Apensado: PL nº 2.802/2003)
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL nº 2.802/2003, apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 24/03 – Do 
Sr. Wladimir Costa – que “altera a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 2000, para 
obrigar a publicação dos dados referentes à prestação 
de contas das Prefeituras Municipais na rede mundial 
de computadores”.
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 330/06 – Do 
Sr. Mendes Ribeiro Filho – que “dispõe sobre a apo-
sentadoria do servidor público policial, nos termos do 
artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, con-
forme redação da Emenda Constitucional, nº 47, de 5 
de julho de 2005”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do Subs-
titutivo da Comissão de Seguridade, Social e Família, 
com subemenda substitutiva. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 299/06 – Do Sr. 
Chico Alencar – que “considera a soma dos períodos 
de licença do Parlamentar para efeito de assunção do 
suplente”. (Apensado: PRC nº 300/2006) 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
do PRC nº 300/2006, apensado. 

ESPECIAL 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 488/02 
– da Sra. Miriam Reid – que “acrescenta alínea d ao 
inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal”. (Apen-
sado: PEC nº 269/2004) 
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nº 
269/2004, apensada. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 292/04 
– Do Sr. Pedro Fernandes e outros – que “concede 
Imunidade Tributária na comercialização e Produção 
do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 395/05 
– Do Sr. Vander Loubet e outros – que “dispõe sobre 
a contribuição de melhoria, acrescentando § 3º ao art. 
145 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Men-
des Ribeiro Filho, em 24-11-2005. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 488/05 
– Da Sra. Maria Helena e outros – que “dá nova redação 
ao art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 1998”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: a proferir. 

Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 20-6-
2006.
Discussão iniciada, em 20-6-2006. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 496/06 
– Do Sr. Roberto Gouveia e outros – que “dá nova re-
dação ao art. 149 da Constituição Federal e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 517/06 
– Do Sr. Marcondes Gadelha e outros – que “concede 
imunidade tributária à produção e comercialização de 
programas de computador”. 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista ao Deputado Odair Cunha, em 8-11-2006. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 521/06 
– Do Sr. Ciro Nogueira e outros – que “dá nova reda-
ção ao art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal”. 
(Apensado: PEC nº 525/2006) 
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nº 
525/2006, apensada. 

Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja e Luiz 
Couto, em 13-6-2006. 

Adiada a discussão, por 5 sessões, a requerimento 
do Deputado Luiz Couto, contra o voto do Deputado 
Robson Tuma, em 2-8-2006. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI 
Nº 2.838/89 – que “dá nova redação a dispositivos da 
Lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960, que “cria a 
Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a regu-
lamentação do exercício da profissão de músico, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA. 
PARECER: Parecer às Emendas ou ao Substitutivo do 
Senado, Dep. Robson Tuma (PFL – SP), pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Subs-
titutivo do Senado, com subemenda substitutiva. 

PROJETO DE LEI Nº 3.855/00 – Do Sr. Paulo José 
Gouvêa – que “acresce parágrafo ao art. 92 do Có-
digo Penal”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Darci Coelho, Fernan-
do Coruja, Inaldo Leitão, José Eduardo Cardozo, Luiz 
Eduardo Greenhalgh, Moroni Torgan e Vicente Arruda, 
em 31-3-2005. 

Suspensa a discussão em virtude da ausência do 
relator, em 18-5-2006. 
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PROJETO DE LEI Nº 6.686/02 – Do Sr. Paulo Rocha 
– que “altera o art. 35 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente” 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 

Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 31-5-2006.

PROJETO DE LEI Nº 150/03 – Do Sr. Alberto Fraga 
– que “altera a Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995 e dá 
outras providências”. (Apensado: PL nº 5.549/2005) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL nº 5.549/2005, apensado, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja e Inal-
do Leitão, em 23-5-2006. 

O Deputado Fernando Coruja apresentou voto em se-
parado em 7-6-2006. 

Suspensa a discussão, em virtude do início da Ordem 
do Dia do Plenário, em 14-6-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 302/03 – do Sr. Chico da Prin-
cesa – que “altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940 – Código Penal Brasileiro, e a Lei nº 
8.072, de 25 de julho de 1990”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela 
aprovação. 

Vista ao Deputado Nelson Pellegrino, em 22-2-2006. 

Adiada a discussão, por 5 sessões, a requerimento do 
Deputado Luciano Zica, em 17-5-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 986/03 – Da Sra. Maria do Rosário 
– que “acrescenta o art. 237 – A à Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente”. (Apensado: PL nº 2.689/2003)
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL nº 2.689/2003, apensado, com substitutivo; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, má técnica legislativa 
e, no mérito, pela rejeição do Substitutivo da Comissão 
de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 1.048/03 – Do Sr. Fernando Fer-
ro – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 4.117, de 27 
de agosto de 1962, que “Institui o Código Brasileiro de 
Telecomunicações””. 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja e Luiz 
Couto, em 7-11-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 3.502/04 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “acrescenta dispositivo ao Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de Dezembro de 1940 – Código Penal, de forma 
a tornar absoluta a presunção de violência nos crimes 
contra os costumes nos casos que especifica”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

Vista ao Deputado Almir Moura, em 9-5-2006. 

Discussão iniciada, em 9-5-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 3.764/04 – Do Sr. Coronel Al-
ves – que “dá nova redação ao art. 182 e revoga-se o 
art. 181do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940, Código Penal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja e Fleu-
ry, em 9-11-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 5.140/05 – Do Sr. Marcelo Barbieri 
– que “modifica a Consolidação das Leis do Trabalho 
para dispor sobre a execução trabalhista e a aplicação 
do princípio da desconsideração da personalidade ju-
rídica”. (Apensado: PL nº 5.328/2005) 
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PL nº 5.328/2005, apen-
sado, do Substitutivo e da Emenda apresentados na 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio e da Emenda apresentada na Comissão 
de Trabalho, Administração e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 6.298/05 – Do Sr. Carlos Souza 
– que “altera os arts. 28 e 85 e inclui o art. 30-A à Lei 
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – que institui a Lei 
de Execução Penal”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado. 

Vista conjunta aos Deputados Darci Coelho, Fleury e 
Luiz Couto, em 9-10-2006. 

O Deputado Darci Coelho apresentou voto em sepa-
rado em 17-10-2006. 

Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 9-11-2006.
Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 21-11-2006. 
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B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 197/99 – Do Senado Federal 
– Pedro Simon – (PLS nº 126/1998) – que “dá nova 
redação ao art. 52 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 
1991, que dispõe sobre a política agrícola”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste, com emenda, e das emendas da Comis-
são de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural e da Comissão de Finanças e Tributação.

Vista conjunta aos Deputados Bosco Costa e Dr. Ro-
sinha, em 1-11-2005. 

PROJETO DE LEI Nº 7.316/02 – Do Poder Executivo – 
(MSC nº 962/2002) – que “disciplina o uso de assinaturas 
eletrônicas e a prestação de serviços de certificação”.
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Maurício Rands (PT-PE), pela constitucionalidade, juridi-
cidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação 
deste, nos termos do Substitutivo da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática, com subemen-
das; e das Emendas apresentadas nesta Comissão de 
nºs 1, com subemenda; 2, com subemenda; e 3 a 12.

Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 15-9-
2005.

O Deputado Marcelo Ortiz apresentou voto em sepa-
rado em 15-9-2005. 

PROJETO DE LEI Nº 2.049/03 – Do Senado Federal 
– Vasco Furlan – que “institui o Dia Nacional de Com-
bate à Dengue”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINº 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e da Emenda da 
Comissão de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 2.276/03 – Do Senado Federal 
– Flávio Arns – que “institui a data de 16 de novembro 
como o Dia Nacional dos Ostomizados”. 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 4.701/04 – Do Senado Federal 
– Almeida Lima – (PLS nº 170/2003) – que “dispõe 
sobre a emissão de declaração de quitação anual das 
faturas pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviços 
públicos”. (Apensado: PL nº 4.106/2001) 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Defesa do Consumidor e do PL nº 4.106/2001, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.290/05 – Do Poder Executivo 
– (MSC nº 293/2005) – que “autoriza o Poder Executivo 
a efetuar doação à República do Paraguai, no valor de 
até R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais)”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Finanças e Tributação. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, 
em 21-11-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 5.429/05 – Do Senado Federal 
– João Ribeiro – (PLS nº 360/2004) – que “institui o 
Dia Nacional do Fonoaudiólogo”. (Apensado: PL nº 
5.243/2005) 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa deste e do PL nº 5.243/2005, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 5.453/05 – Do Poder Executivo 
– (MSC nº 358/2005) – que “dispõe sobre a criação do 
Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, cria 
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessora-
mento Superiores – DAS, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARY KARA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
Emenda da Comissão de Finanças e Tributação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.890/05 – Do Senado Federal 
– César Borges – (PLS nº 458/2003) – que “altera o 
caput do art. 983 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 (Código de Processo Civil), dilatando o prazo para 
o requerimento do inventário e da partilha”. (Apensa-
dos: PL nº 3.373/1997 (Apensado: PL nº 2.881/2000) 
e PL nº 6.061/2005) 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL nº 2.881/2000, do PL nº 3.373/1997 e do PL nº 
6.061/2005, apensados, com substitutivo. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, 
em 24-5-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 5.973/05 – Do Senado Federal 
– Magno Malta – (PLS nº 401/2003) – que “altera o 
inciso IV do art. 117 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, para definir como 
causa interruptiva da prescrição a publicação da sen-
tença ou acórdão condenatório recorrível”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela 
aprovação. 
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Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 18-5-
2006. 

PROJETO DE LEI Nº 6.025/05 – Do Senado Federal 
– César Borges – (PLS nº 37/2004) – que “altera o art. 
666 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código 
de Processo Civil, para dispor acerca da penhora so-
bre máquinas, instrumentos e implementos agrícolas”. 
(Apensado: PL 4386/2004) 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com 
substitutivo; e pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL 
4386/2004, apensado. 
Vista ao Deputado Coriolano Sales, em 24-5-2006. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.513/96 – Do Sr. Paulo Lima 
– que “altera o artigo 13 do Decreto-Lei nº 236, de 28 
de fevereiro de 1967, que “complementa e modifica a 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o 
Código Brasileiro de Telecomunicações””. 
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLIN 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, e da Emenda 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática.

PROJETO DE LEI Nº 3.124/97 – Do Sr. Barbosa Neto 
– que “dispõe sobre a regulamentação da profissão de 
Psicopedagogo, cria o Conselho Federal e os Conse-
lhos Regionais de Psicopedagogia e determina outras 
providências”.
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, e das Emendas 
de nºs 1, 2, 3, 4, 5, com subemenda, e 6 da Comissão 
de Educação e Cultura.

O Deputado José Eduardo Cardozo apresentou voto 
em separado em 15-9-2004. 

PROJETO DE LEI Nº 1.694/99 – Da Sra. Luiza Erundina 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de cardápio em 
Método Braille nos restaurantes, bares e lanchonetes”.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.820/99 – Do Sr. Alberto Fraga 
– que “dispõe sobre promoções de praças, por tempo 
de serviço, na Polícia Militar do Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo 
da Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado, com subemenda. 

Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 12-7-
2006. 

(Avulso nº 731) 

PROJETO DE LEI Nº 3.688/00 – Do Sr. José Carlos 
Elias – que “dispõe sobre a introdução de assistente 
social no quadro de profissionais de educação em cada 
escola”. (Apensados: PL nº 1.031/2003 (Apensado: PL 
nº 4.738/2004) e PL nº 837/2003 (Apensados: PL nº 
1.497/2003, PL nº 1.674/2003, PL nº 2.513/2003, PL nº 
2.855/2004, PL nº 3.154/2004 e PL nº 3.613/2004)) 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, do Substitutivo da 
Comissão de Educação e Cultura, do PL nº 837/2003, 
com emenda, do PL nº 1.031/2003, com emendas, do 
PL nº 1.497/2003, do PL nº 1.674/2003, com emendas, 
do PL nº 2.513/2003, do PL nº 2.855/2004, do PL nº 
3.154/2004, com emendas, do PL nº 3.613/2004, com 
emenda, e do PL nº 4.738/2004, apensados. 

Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 26-4-
2006. 

Discussão iniciada. Estão inscritos para debater a 
matéria os Deputados Vicente Arruda e Jamil Murad, 
em 26-4-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 3.969/00 – Do Sr. Hermes Par-
cianello – que “dispõe sobre as atividades de Movimen-
tação de Mercadorias em geral”. (Apensados: PL nº 
4.073/2004, PL nº 4.367/2004 e PL nº 5.689/2005) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PL nº 4.073/2004, do PL 
nº 4.367/2004 e do PL nº 5.689/2005, apensados, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público. 

Vista conjunta aos Deputados Luiz Eduardo Greenhal-
gh e Roberto Magalhães, em 16-3-2006. 
Suspensa a discussão por acordo, em 8-11-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 5.155/01 – Do Sr. Jorge Alberto 
– que “dispõe sobre a equalização de juros pelo Tesouro 
Nacional nos empréstimos feitos a microempresas e 
empresas de pequeno porte com recursos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador – FAT”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SANTOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, das Emendas da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e 
da Emenda da Comissão de Finanças e Tributação. 



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 51769 

PROJETO DE LEI Nº 6.090/02 – Do Sr. Orlando Fanta-
zzini – que “veda a exposição de mulheres nuas ou em 
trajes sumários em material de divulgação turística”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Seguridade Social e Família. 

Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão e José 
Eduardo Cardozo, em 18-5-2006. 

Discussão iniciada, em 18-5-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 6.672/02 – Da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “cria o rastreamento da produção e 
consumo de medicamentos através do controle eletrô-
nico por códigos de barra”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emendas, e das Emendas 
de nºs 1 a 4, com subemendas, e 5 da Comissão de 
Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 7.153/02 – Do Sr. Roberto Pes-
soa – que “altera dispositivo da Lei nº 9.099, de 26 de 
setembro de 1995, que “dispõe sobre os Juizados Es-
peciais Cíveis e Criminais e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 206/03 – Do Sr. Roberto Maga-
lhães – que “acrescenta um parágrafo ao art. 482 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, versando sobre 
a justa causa na rescisão de contrato de trabalho em 
caso de alcoolismo”. (Apensado: PL nº 4.518/2004) 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste, do PL nº 4.518/2004, apensado, com 
substitutivo, e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de 
Administração e de Serviço Público, com submenda.

Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 18-5-2006. 

Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in-
cico XI, do Regimento Interno, em 31-5-2006.

Suspensa a discussão por acordo, em 4-9-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 747/03 – Da Sra. Terezinha Fer-
nandes – que “dispõe sobre a proibição da derrubada 
de palmeiras de babaçu nos estados do Maranhão, 
Piauí, Tocantins, Pará, Goiás e Mato Grosso e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado WAGNER LAGO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do Subs-
titutivo da Comissão de Defesa do Consumidor, com 
subemenda substitutiva. 

PROJETO DE LEI Nº 1.526/03 – Do Sr. Vicentinho 
– que “proíbe a aquisição de veículos de procedência 
estrangeira pelos órgãos públicos governamentais das 
esferas federal, estadual e municipal”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 12-7-
2006. 

Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in-
ciso XI do Regimento Interno, em 2-8-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 2.800/03 – Do Sr. José Roberto 
Arruda – que “altera o artigo 3º da Lei nº 9.264, de 7 
de fevereiro de 1996, que reorganiza a Carreira Poli-
cial Civil do Distrito Federal e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 9-10-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 2.831/03 – Do Sr. Hamilton Casara 
– que “dispõe sobre o recadastramento dos aposenta-
dos e pensionistas do Instituto Nacional de Previdência 
Social – INSS e dá outras providências”. (Apensado: 
PL nº 3.007/2004) 
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do PL 
nº 3.007/2004, apensado. 

Vista ao Deputado Vicente Arruda, em 9-5-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 3.025/04 – Do Sr. Josias Quintal 
– que “considera a atividade de motociclista profissional 
como categoria profissional diferenciada”. 
RELATOR: Deputado JOÃO FONTES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Colbert Martins e João Almeida, em 07-
11-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 3.044/04 – Do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “permite pequenas empresas prestadoras 
de serviços e profissionais autônomos a manter como 
sede de sua empresa sua própria residência”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do Subs-
titutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio. 

Vista conjunta aos Deputados Leonardo Picciani e Luiz 
Eduardo Greenhalgh, em 26-4-2006. 

A Deputada Edna Macedo apresentou voto em sepa-
rado em 19-4-2006. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.260/04 – Do Sr. Sergio Caiado 
– que “dispõe sobre o prazo da liberação da alienação 
fiduciária de bens financiados”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Paes Landim (PTB-PI), pela constitucionalida-
de, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação deste e do Substitutivo da Comissão de 
Finanças e Tributação, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Colbert Martins, Fernando Coruja, Inaldo Leitão, 
Ivan Ranzolin e Roberto Magalhães, em 30-5-2006.

Suspensa a discussão, em virtude do início da Ordem 
do Dia do Plenário, em 21-6-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 3.762/04 – Do Sr. Carlos Abicalil 
– que “define o acórdão de Tribunal de Contas como 
título executivo extrajudicial”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

Vista ao Deputado Almir Moura, em 4-7-2006. 

Lido o parecer. Suspensa a discussão em virtude do 
início da Ordem do Dia do Plenário, em 28-6-2006. 

Discussão iniciada, em 4-7-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 3.889/04 – Do Sr. Almir Mou-
ra – que “proíbe a concessão de fiança, por parte de 
pessoas físicas, nos contratos de locação, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL nº 4.296/2004) 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL nº 4.296/2004, apensado, com substitutivo. 

Vista ao Deputado Marcelo Ortiz, em 20-6-2006. 

Adiada a discussão, por 5 sessões, a requerimento do 
Deputado Luiz Couto, contra o voto do Deputado Almir 
Moura, em 4-7-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 3.986/04 – Do Sr. Nazareno 
Fonteles – que “institui o Dia Nacional do Vaqueiro e 
dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 4.134/04 – Do Sr. Julio Lopes – que 
“dispõe sobre custas e emolumentos referentes a registro 
de imóveis, concede isenção tributária na alienação de 
bem imóvel, prevê a atualização monetária dos bens e 
direitos das pessoas físicas, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WAGNER LAGO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
das Emendas da Comissão de Finanças e Tributação, 
com substitutivo. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 8-11-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 4.218/04 – Da Sra. Laura Car-
neiro – que “dispõe sobre a condução coercitiva de 
testemunhas e indiciados em Comissão Parlamentar 
de Inquérito”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, 
em 31-5-2006. 

Discussão iniciada, em 31-5-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 4.502/04 – Da Sra. Perpétua 
Almeida – que “acrescenta inciso ao art. 10 da Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992, para caracterizar como 
ato de improbidade administrativa a concessão de 
benefícios de programas sociais governamentais em 
desacordo com os critérios fixados em lei”. 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto e Colbert Martins, em 3-5-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 4.976/05 – Do Sr. Mário Heringer 
– que “determina a regionalização do livro didático e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado IVAN RANZOLIN. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, da Emenda apresentada na 
Comissão de Educação e Cultura e do Substitutivo da 
Comissão de Educação e Cultura, com subemenda. 

Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 23-5-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 5.284/05 – do Sr. Elimar Máximo Da-
masceno – que “altera o art. 100 da Lei nº 6.015, que dispõe 
sobre os registros públicos e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
com substitutivo; e pela constitucionalidade, juridici-
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição da 
Emenda apresentada nesta Comissão. 

PROJETO DE LEI Nº 5.602/05 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “acresce o inciso XV ao art. 30 da Lei nº 
8.935, de 18 de novembro de 1994”. 
RELATOR: Deputado FLEURY. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 17-5-2006. 

O Deputado Inaldo Leitão apresentou voto em sepa-
rado em 24-5-2006. 



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 51771 

Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, inciso 
XI, do Regimento Interno da Câmara, em 24-5-2006. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 24-11-2006) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.815/04 – Do Sr. Cezar Schirmer 
– que “denomina rodovia “ Luiz Alves Rolin Sobrinho”, 
o trecho urbano da BR-287, localizado desde o entron-
camento desta rodovia com a BR-158 e a entrada do 
Núcleo Residencial Tancredo Neves, em Santa Maria 
– RS”. (Apensado: PL nº 4.089/2004) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.179/04 – Do Sr. César Medeiros 
– que “altera o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 
1941 (desapropriação por utilidade pública)”. 
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHAL-
GH. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-11-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 7.226/06 – Do Senado Federal 
– Antônio Carlos Magalhães – (PLS nº 138/2006) 
– que “altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941, Código de Processo Penal, para prever a 
indisponibilidade de bens do indiciado ou acusado e 
a necessidade de comparecimento pessoal em juízo 
para a apresentação de pedido de restituição ou dis-
ponibilidade”. (Apensado: PL nº 7.387/2006) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.308/06 – Do Sr. Ronaldo Cunha 
Lima – que “altera os artigos 61, 69, 72, 74, 75, 76, 
77, 78, 83 e 84 e o parágrafo único do art. 66 da Lei 

nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e acresce os 
artigos 76-A e 89-A ao mesmo diploma legal”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 6.588/06 – Do Senado Federal 
– Rodolpho Tourinho – (PLS nº 11/2004) – que “altera 
o art. 41 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei 
de Execução Penal, para prever a interceptação de 
correspondência de presos condenados ou provisó-
rios para fins de investigação criminal ou de instrução 
processual penal”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-06 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.667/04 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “altera o Código Civil e dispõe sobre as 
sociedades empresárias”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 4.645/01 – Do Sr. Feu Rosa – que 
“altera o inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de 
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da 
Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, e acréscimo 
do § 2º do art. 30 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, para incluir na isenção do imposto de renda 
os trabalhadores em atividade, atingidos pelas doen-
ças lá referidas”. (Apensados: PL nº 5.510/2001, PL 
nº 6.454/2002, PL nº 6.534/2002 (Apensados: PL nº 
1.298/2003 e PL nº 4.656/2004), PL nº 6.929/2002, PL 
nº 6.991/2002, PL nº 4.90/2003, PL nº 1.924/2003, PL 
nº 2.036/2003, PL nº 2.856/2004, PL nº 3.163/2004, PL 
nº 3.845/2004, PL nº 4.005/2004, PL nº 4.035/2004, 
PL nº 1.930/2003 e PL nº 4.941/2005) 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-11-06 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.029/06 – Do Poder Executivo 
– (AV nº 489/2006) – que “acresce dispositivos ao art. 
22 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, para 
dispor sobre registro e fracionamento de medicamentos 
para dispensação, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado IRIS SIMÕES. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-11-06 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.209/04 – Do Sr. Luiz Piauhylino 
– que “dispõe sobre a propriedade e o gerenciamento 
da produção, programação e provimento de conteúdo 
nacional de comunicação social eletrônica e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-06 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.906/05 – Do Sr. Jefferson 
Campos – que “obriga os fornecedores de produtos 
acondicionados em embalagens não-biodegradáveis 
a informarem a natureza das mesmas”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 7.205/06 – Do Sr. Elimar Máxi-
mo Damasceno – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, para obrigar as montadoras e im-
portadoras de veículos automotores a fornecerem uma 
garantia de, no mínimo, 6 (seis) meses aos compradores 
de veículos novos, nos termos que especifica”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-11-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.412/06 – Do Sr. Inácio Arruda 
– que “altera as Leis nºs 9.636, de 15 de maio de 1998, 
e 8.666, de 21 de junho de 1993, os Decretos-Leis nºs 
271, de 28 de fevereiro de 1967, 9.760, de 5 de se-
tembro de 1946, e 1.876, de 15 de julho de 1981, e as 
Leis nºs 11.124, de 16 de junho de 2005, e 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, e dá outras providências”. 
(Apensado: PL nº 7.529/2006) 
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

LOCAL: Plenário Deputado FLORESTAN FERNAN-
DES – 10 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – CO-
MISSÕES Nº 2/06 – Da Sra. Neyde Aparecida – que 
“sugestão de emenda ao orçamento”. 
RELATOR: a designar 
PARECER: a proferir 

SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – CO-
MISSÕES Nº 3/06 – da Sra. Neyde Aparecida – que 
“sugestão de emenda ao orçamento”. 
RELATOR: a designar 
PARECER: a proferir 

SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – CO-
MISSÕES Nº 4/06 – Da Sra. Neyde Aparecida – que 
“sugestão de emenda ao orçamento”. 
RELATOR: a designar 
PARECER: a proferir 
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SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – CO-
MISSÕES Nº 5/06 – Da Sra. Neyde Aparecida – que 
“sugestão de emenda ao orçamento”. 
RELATOR: a designar 
PARECER: a proferir 

SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – CO-
MISSÕES Nº 6/06 – Da Sra. Neyde Aparecida – que 
“sugestão de emenda ao orçamento”. 
RELATOR: a designar 
PARECER: a proferir 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-11-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.285/04 – Do Sr. Carlos Eduardo 
Cadoca – que “dispõe sobre a destinação de recursos 
estrangeiros para fins de pesquisa e preservação da 
biodiversidade”.
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.133/06 – Do Sr. João Herrmann 
Neto – que “institui o Programa Nacional de Auxílio a 
estudantes carentes matriculados no ensino médio”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 

PROJETO DE LEI Nº 7.195/06 – Do Sr. João Herrmann 
Neto – que “institui a Semana de Comemoração do 
Centenário da Imigração Japonesa para o Brasil”. 
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.241/06 – Do Sr. Elimar Máxi-
mo Damasceno – que “altera a Lei nº 7.395, de 31 de 
outubro de 1985”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 7.282/06 – Do Sr. Leandro Vilela 
– que “inscreve o nome de Antônio de Sampaio, o Bri-
gadeiro Sampaio, no livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.310/06 – Do Sr. Rodrigo Maia – que 
“institui o Dia Nacional da Arte da Ikebana-Sanguetsu”.
RELATOR: Deputado LOBBE NETO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.311/06 – Da Sra. Socorro Go-
mes – que “inscreve o nome de Eduardo Angelim no 
Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR. 

PROJETO DE LEI Nº 7.370/06 – Do Senado Federal-
Lucia Vânia – (PLS nº 275/2004) – que “institui o Dia 
Nacional da Mamografia”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.402/06 – Do Sr. Antônio Car-
los Biffi – que “institui o dia 8 de julho como o Dia dos 
Trabalhadores em Massas Alimentícias”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.425/06 – Do Senado Federal 
– Pedro Simon – que “acrescenta e altera dispositivos na 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir no 
ensino fundamental e médio, e nos cursos de formação 
de professores da educação básica, componente curri-
cular dedicado ao desenvolvimento de valores éticos e 
de cidadania”. (Apensado: PL nº 6.484/2006)
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR. 

PROJETO DE LEI Nº 7.457/06 – Dos Srs. Paulo Del-
gado e Sigmaringa Seixas – que “dispõe sobre as co-
memorações do cinqüentenário dos Painéis “Guerra 
e Paz”, de Cândido Portinari, presente do Governo 
Brasileiro para a sede das Nações Unidas, em Nova 
York, inaugurado em 6 de setembro de 1957, e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.467/06 – Do Sr. Nelson Proen-
ça – que “altera a Medida Provisória nº 2.178-36, de 
24 de agosto de 2001, que dispõe sobre o repasse de 
recursos financeiros do Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.500/06 – Da Sra. Professora 
Raquel Teixeira – que “acrescenta o art. 86-A à Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabe-
lece as diretrizes e bases da educação nacional, 
para determinar a obrigatoriedade da assistência 
psicológica a educadores e educandos da educa-
ção básica”. 
RELATOR: Deputado IVAN VALENTE. 

PROJETO DE LEI Nº 7.505/06 – Do Poder Executivo 
– que “institui o Estatuto do Garimpeiro, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.515/06 – Do Poder Executivo 
– (AV nº 1.185/2006) – que “altera a Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.109/06 – Do Sr. Bonifácio de 
Andrada – que “disciplina as atividades profissionais 
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relacionadas com a Informática, Computação e Siste-
mas de Informação e outras correlatas”. (Apensado: 
PL nº 7.236/2006) 
RELATOR: Deputado LOBBE NETO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-06 

 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

 
 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.156/04 – Do Sr. Ivan Va-
lente – que “dispõe sobre o dever das empresas 
de rádio ou televisão de informar aos ouvintes ou 
telespectadores os dados das obras musicais exe-
cutadas em sua programação”. (Apensado: PL nº 
3.364/2004) 
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR. 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 
 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-06 

 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

 
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 7.446/06 – Do Sr. Nelson Mar-
quezelli – que “altera a redação do artigo 13, do De-
creto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967 – Dispõe 
sobre a exploração de loterias e dá outras providên-
cias”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 

PROJETO DE LEI Nº 7.512/06 – Do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “isenta o fundo garantidor 
das cooperativas de crédito do imposto de renda e da 
contribuição social sobre o lucro líquido”. 
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 24-11-2006) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.424/05 – Do Senado Federal 
– Flexa Ribeiro – (PLS nº 110/2005) – que “altera a 
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui 
o novo Código Florestal, para permitir a reposição flo-
restal e a recomposição da reserva legal mediante o 
plantio de palmáceas em áreas alteradas”. (Apensado: 
PL nº 6.840/2006) 
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY. 

 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-11-06 

 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.222/05 – Do Sr. Anselmo – que 
“acrescenta o inciso VIII ao art. 14 da Lei nº 9.985, de 
junho de 2000”. 
RELATOR: Deputado JORGE PINHEIRO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-06 

 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 614/03 – Da Sra. Mariângela 
Duarte – que “define as diretrizes do Programa Brasi-
leiro de Ecologia Molecular para o Uso Sustentável da 
Biodiversidade da Mata Atlântica, da Zona Costeira e 
Marítima, da Amazônia, e outros Biomas Nacionais, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado HAMILTON CASARA. 
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COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 24-11-2006) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 222/03 – Do Sr. Pompeo de Mat-
tos – que “torna obrigatória a adição de álcool etílico 
carburante ao óleo diesel e dá outras providências”. 
(Apensado: PL nº 6.117/2005) 
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-06 

 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.261/06 – Do Sr. Pastor Francis-
co Olímpio – que “dispõe sobre a criação do Programa 
Nacional de Microdestilarias de Álcool – Pronama, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI. 

 
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 

E DE DEFESA NACIONAL 

AVISOS 

 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-06 

 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.509/06 – Do Senado Federal 
– Moreira Mendes – (PLS nº 3/2002) – que “acrescenta 
parágrafo ao art. 55 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 
1980, para permitir a concessão de visto a estrangeiro 
portador de documento de viagem emitido por governo 
não reconhecido pelo Governo brasileiro”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO TURRA. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-11-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.391/06 – Do Sr. Remi Trinta 
– que “Altera o inciso II do artigo 91 do Código Penal, 
que trata dos efeitos da condenação”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 7.530/06 – Do Sr. Sandro Mabel 
– que “Cria o Programa Nacional de Incentivo ao Em-
prego de Egressos do Sistema Penitenciário – PRO-
ESP e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-11-06 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.356/05 – Do Sr. Roberto Gou-
veia – que “dispõe sobre embalagem de medicamentos 
genéricos isentos de prescrição médica”. 
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.437/06 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “cria o Programa Nacional para aquisição 
de unidades de atendimento móvel de urgência médi-
co-hospitalar e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MA-
TOS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.442/06 – Do Sr. André Figuei-
redo – que “obriga os restaurantes, bares e similares 
não optantes do SIMPLES a disponibilizarem cardápios 
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em “braile” aos consumidores portadores de deficiên-
cia visual e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS.

PROJETO DE LEI Nº 7.460/06 – Da Sra. Mariânge-
la Duarte – que “estabelece a visão monocular como 
deficiência visual”. 
RELATOR: Deputado LUIZ BASSUMA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.471/06 – Do Sr. Joel de Hollan-
da – que “dispõe sobre o acesso gratuito dos portado-
res de hiperplasia benigna ou câncer de próstata aos 
medicamentos que necessitam”. 
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.474/06 – Do Sr. Arlindo Chi-
naglia – que “institui o Dia Nacional da Assistência 
Farmacêutica”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.475/06 – Do Sr. Arlindo Chinaglia 
– que “institui o Dia Nacional da Vigilância Sanitária”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.486/06 – Do Poder Executivo 
– que “altera o valor do auxílio-invalidez devido aos milita-
res das Forças Armadas na inatividade remunerada”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.490/06 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “cria programa de casas de apoio médico tera-
pêutico e educacional aos portadores de deficiência 
auditiva profunda, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.494/06 – Do Senado Federal 
– Flávio Arns – (PLS nº 20/2005) – que “altera o inciso 
II do art. 55 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
para prorrogar o prazo de renovação do Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência Social para fins 
de isenção previdenciária”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 

COMISSÃO DE TRABALHO, 
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.049/05 – Do Sr. Alex Canziani 
– que “dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
profissão de Cozinheiro”. 
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA 
A PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO 
DO SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE 

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 536-E, DE 1997,  
DO SR. VALDEMAR COSTA NETO, QUE  
“MODIFICA O ARTIGO 60 DO ATO DAS 

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS” (RECURSOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL). 

LOCAL: Plenário 9 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Elaboração da redação para o segundo turno de discus-
são do Substitutivo do Senado Federal à PROPOSTA 
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 536, de 1997. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Local: Plenário 2, Anexo II
Horário: 10h

PAUTA

A – Relatórios

PROJETO DE LEI Nº 8/2006-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor de Encargos 
Financeiros da União, crédito suplementar no valor 
de R$349.826.000,00 (trezentos e quarenta e nove 
milhões, oitocentos e vinte e seis mil reais), para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente.”
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 17/2006-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Jus-
tiça e da Defesa, crédito suplementar no valor global de 
R$32.000.251,00 (trinta e dois milhões, duzentos e cin-
qüenta e um reais), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente, e dá outras providências.”
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 19/2006-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de 
Minas e Energia e das Comunicações, crédito suple-
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mentar no valor global de R$7.263.681,00 (sete milhões, 
duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e 
um reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 24/2006-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, crédito especial no valor de R$112.400,00 
(cento e doze mil e quatrocentos reais), para os fins 
que especifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado BISMARCK MAIA.
Foi apresentada 1 emenda.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 28/2006-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de 
R$61.902.922,00 (sessenta e um milhões, novecentos 
e dois mil, novecentos e noventa e dois reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente”.
RELATOR: Senador AUGUSTO BOTELHO.
Foram apresentadas 45 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 29/2006-CN, que “abre ao Or-
çamento de Investimento para 2006, em favor da Em-
presa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – IN-
FRAERO, crédito suplementar no valor total de R$ 
243.231.016,00 (duzentos e quarenta e três milhões, 
duzentos e trinta e um mil e dezesseis reais), para os 
fins que especifica.”
RELATOR: Senador SIBÁ MACHADO.
Foram apresentadas 4 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 31/2006-CN, que “abre aos Or-
çamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em 
favor dos Ministérios da Previdência Social, do Traba-
lho e Emprego e do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome, crédito suplementar no valor global de 
R$201.511.501,00, (duzentos e um milhões, quinhen-
tos e onze mil, quinhentos e um reais), para reforço 
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, 
e dá outras providências”.
RELATOR: Senador LUIZ OTÁVIO.
Foram apresentadas 27 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 32/2006-CN, que “abre aos Or-
çamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, 
em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da Inte-

gração Nacional, crédito suplementar no valor global 
de R$144.596.444,00 (cento e quarenta e quatro mi-
lhões, quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos 
e quarenta e quatro reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente, e dá outras 
providências”.
RELATOR: Deputado OSVALDO REIS.
Foram apresentadas 27 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 35/2006-CN, que “abre aos Or-
çamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em 
favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, crédito 
especial no valor global de R$1.478.656,00 (um milhão, 
quatrocentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinqüen-
ta e seis reais), para os fins que especifica.
RELATOR: Senadora LÚCIA VÂNIA.
Foi apresentada 1 emenda.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 48/2006-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da 
Justiça e da Defesa, crédito suplementar no valor global 
de R$120.801.505,00 (cento e vinte milhões, oitocentos 
e um mil, quinhentos e cinco reais), para reforço de do-
tações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
RELATOR: Senador FERNANDO BEZERRA.
Foram apresentadas 2 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (15 DIAS)

Decurso: 10º dia
Último Dia: 28-11-2006

PROJETO DE LEI Nº 15/2006-CN, que “estima a re-
ceita e fixa a despesa da União para o exercício finan-
ceiro de 2007.”
RELATOR: Senador VALDIR RAUPP

PROJETO DE LEI Nº 16/2006-CN, que “altera a Lei nº 
10.933, de 11 de agosto de 2004, que dispõe sobre o 
Plano Plurianual para o período 2004/2007.
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA 
ÀS COMISSÕES 

EM 22-11-2006: 

Comissão de Educação e Cultura: 

PROJETO DE LEI Nº 7.545/2006 
PROJETO DE LEI Nº 7.550/2006 
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Comissão de Finanças e Tributação: 

INDICAÇÃO DE AUTORIDADE Nº 8/2006 
INDICAÇÃO DE AUTORIDADE Nº 9/2006 
INDICAÇÃO DE AUTORIDADE Nº 10/2006 
INDICAÇÃO DE AUTORIDADE Nº 11/2006 
INDICAÇÃO DE AUTORIDADE Nº 12/2006 
INDICAÇÃO DE AUTORIDADE Nº 13/2006 
INDICAÇÃO DE AUTORIDADE Nº 14/2006 
INDICAÇÃO DE AUTORIDADE Nº 15/2006 

PROJETO DE LEI Nº 7.569/2006 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado: 

PROJETO DE LEI Nº 7.551/2006 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 381/2006 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 

PROJETO DE LEI Nº 7.507/2006 
PROJETO DE LEI Nº 7.508/2006 
PROJETO DE LEI Nº 7.559/2006 
PROJETO DE LEI Nº 7.560/2006 

(Encerra-se a Sessão às 21 horas e 35 
minutos.)

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 1.890-A, DE 2003 
(Da Sra. Thelma de Oliveira)

Dispõe sobre a obrigação de restau-
rantes, hotéis, bares e similares oferecem 
aos consumidores opção de alimento dieté-
tico e dá outras providências; tendo parecer 
da Comissão de Educação e Cultura, pela 
aprovação, com emenda (relatora: Deputado 
Maria do Rosário).

Despacho: Às Comissões de: Educação 
e Cultura;  Economia, Indústria e Comércio; 
e  Constituição E Justiça e de Redação (Art. 
54 RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

A proposição pretende obrigar restaurantes, ho-
téis, bares e similares a disponibilizar aos consumidores 
alternativas de alimentação com níveis reduzidos de 
açúcares e lipídios; e a informar sobre o valor calórico 
e nutricional de alimentos.

Determina também que sejam promovidas cam-
panhas de esclarecimento à população e aos grupos 
de risco sobre os males à saúde causados pelo con-
sumo de alimentos com níveis elevados de açúcares 
e gorduras.

Institui ainda o Dia Nacional da Alimentação Sau-
dável, a ser comemorado no dia 31 de agosto, propo-
sitadamente o dia em que já se celebra o Dia Nacional 
do Nutricionista. A semana do dia 31 de agosto deverá 
ser dedicada à realização de eventos e ao desenvolvi-
mento de campanhas de caráter educativo. 

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

A matéria destaca-se por sua preocupação com a 
saúde e a alimentação saudável. Como bem lembrado na 
justificação, “parcelas crescentes da população brasileira 
enfrentam problemas de saúde decorrentes de hábitos ali-
mentares inadequados ou têm na adoção de dietas espe-
ciais um recurso indispensável para evitar o agravamento 
de seus quadros clínicos”, em especial a diabetes.

Obrigar restaurantes, bares, hotéis e similares a 
oferecer alternativas de alimentação com níveis reduzi-
dos de açúcares e gorduras é, como defende a autora, 
medida imprescindível na vida moderna que, por con-
tingência de atividades profissionais, acaba obrigando, 
sobretudo nas cidades de médio e grande porte, uma 
elevada proporção de pessoas a fazer pelo menos uma 
de suas refeições fora de casa, quase todos os dias.

Com respeito à criação do “Dia Nacional da Ali-
mentação Saudável”, considero mais apropriado que 
seja objeto de um Projeto de Lei exclusivo. 

Diante do exposto, voto pela aprovação do PL nº 
1.890/2003, de autoria da ilustre Deputada Thelma de 
Oliveira, com a emenda supressiva em anexo.

Sala da Comissão, 19 de junho de 2005. – Depu-
tada Maria do Rosário, Relatora.

EMENDA SUPRESSIVA No

Suprima-se o art. 4º do projeto.
Sala da Comissão, 19 de junho de 2006. – Depu-

tada Maria do Rosário.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou, com emenda, con-
tra o voto do Deputado Ricardo Santos, o Projeto de 
Lei nº 1.890/2003, nos termos do Parecer da Relatora, 
Deputada Maria do Rosário.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Neyde Aparecida – Presidente, Fátima Bezerra 

– Vice-Presidente, Alice Portugal, Ariosto Holanda, 
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Celcita Pinheiro, Chico Alencar, Gastão Vieira, João 
Matos, Lobbe Neto, Maria do Rosário, Maurício Quin-
tella Lessa, Paulo Rubem Santiago, Professor Luizi-
nho, Professora Raquel Teixeira, Ricardo Izar, Ricardo 
Santos, Severiano Alves, Átila Lira, Carlos Nader, Dr. 
Heleno, Henrique Afonso, Joel de Hollanda , Milton 
Monti e Neuton Lima.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2006. – 
Deputada Neyde Aparecida, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.550-C, DE 2003 
(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Dispõe sobre a criação de cargos efe-
tivos e em comissão e funções comissio-
nadas no Quadro de Pessoal do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª Região; tendo 
pareceres: da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, pela apro-
vação, com emendas (relator: DEP. JOVAIR 
ARANTES); da Comissão de Finanças e Tri-
butação, pela compatibilidade e adequação 
financeira e orçamentária do Projeto, com 
emendas, e pela inadequação financeira 
e orçamentária das emendas nºs 1 e 2 da 
Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público (relator: Deputado Eduardo 
Cunha); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislati-
va deste e das Emendas da Comissão de 
Finanças e Tributação (relator: Deputado 
Leonardo Picciani).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, o 
projeto em análise postula a criação de 916 cargos 
efetivos,142 cargos em comissão e 632 funções co-
missionadas em seu quadro de pessoal.

Segundo o autor, “o crescente número de ações 
ajuizadas naquela Justiça Especializada, com a con-
seqüente elevação do volume de serviços e responsa-
bilidades dos servidores, e a necessidade de propiciar 
maior funcionalidade e dinâmica às unidades adminis-
trativas da Corte justificam a adoção de medidas que 

viabilizem a adequação de sua estrutura organizacional, 
assegurando a manutenção da celeridade na entrega 
da prestação jurisdicional”.

Pelo fato de a justiça trabalhista adotar a Lei nº 
9.957/2000, que institui o procedimento sumaríssimo, 
determinado, entre outras providências, que a aprecia-
ção da reclamação trabalhista deverá ocorrer no prazo 
máximo de 15 dias do seu ajuizamento, com instrução 
e julgamento em audiência única, há necessidade de 
servidores qualificados para permitir a manutenção da 
celeridade na prestação jurisdicional.

O projeto foi aprovado com duas emendas pela 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público. Na Comissão de Finanças e Tributação, o 
projeto recebeu parecer favorável com emendas de 
adequação financeira e orçamentária alterando a 
implementação dos cargos e funções para quatro 
exercícios. As emendas oferecidas pela Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público fo-
ram rejeitadas. 

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas ao projeto nesta Comissão Técnica.

II – Voto do Relator

Conforme determina o art. 32, inciso IV, do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, cumpre 
a esta Comissão se pronunciar acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 2.550, de 2003, e emendas.

Estão obedecidos os requisitos constitucionais 
relativos à competência legislativa da União (art. 22, 
XVII, CF), às atribuições do Congresso Nacional no 
que concerne à criação, transformação e extinção de 
cargos, empregos e funções públicas (art. 48, X, CF) 
e à iniciativa reservada dos tribunais (art. 96, II, b, 
CF), além de atendidas as restrições impostas pelo § 
1º do art. 169 da Carta Magna, conforme salientado 
pelo parecer aprovado pela Comissão de Finanças e 
Tributação. 

Quanto à juridicidade, nada a opor. 
A técnica legislativa e a redação empregadas 

estão adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95, 
de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 
2001.

Isto posto, nosso voto é no sentido da constitu-
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 
Projeto de Lei nº 2.550, de 2003, com as emendas de 
adequação financeira e orçamentária aprovadas Co-
missão de Finanças e Tributação.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2006. – 
Deputado Leonardo Picciani, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Lei nº 2.550-B/2003 e 
das Emendas da Comissão de Finanças e Tributação, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Leonar-
do Picciani.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sigmaringa Seixas – Presidente, José Eduardo 

Cardozo, Osmar Serraglio e Mendonça Prado – Vice-
Presidentes, André de Paula, Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Bosco Costa, Cezar Schirmer, Colbert Martins, 
Darci Coelho, Edna Macedo, Jamil Murad, João Almei-
da, João Campos, João Lyra, João Paulo Cunha, Luiz 
Couto, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, 
Mendes Ribeiro Filho, Odair Cunha, Paes Landim, Pro-
fessor Irapuan Teixeira, Renato Casagrande, Roberto 
Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar 
Rocha, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Almir Moura, 
Ann Pontes, Fernando Coruja, Iriny Lopes, João Paulo 
Gomes da Silva, José Carlos Araújo, José Pimentel, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Mauro Benevides, Moroni 
Torgan, Onyx Lorenzoni e Paulo Afonso.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2006. – 
Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

 
PROJETO DE LEI Nº 5.472-B, DE 2005 

(Do Sr. Capitão Wayne)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de Trân-
sito Brasileiro, regulando o uso de pelícu-
las de proteção contra raios solares, e dá 
outras providências; tendo pareceres: da 
Comissão de Viação e Transportes, pela 
aprovação, com emendas (relator: DEP. LE-
ODEGAR TISCOSKI); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste e das emendas da Comis-
são de Viação e Transportes, com emenda 
(relator: DEP. ALEXANDRE CARDOSO).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 
24, II.

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 5.472, de 2005, de autoria do 
Deputado CAPITÃO WAYNE, visa a alterar os arts. 111 
e 112 e o inciso XVI do art. 230 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro. 

A alteração tem como objetivo disciplinar a aplicação 
de películas de proteção contra raios solares nas áreas 
envidraçadas dos veículos automotores, permitindo o uso 
de películas cuja reflexibilidade da luz externa visível não 
seja superior a 30% do total da luz recebida.

Prevê que a transmitância luminosa (percentual 
de luz que atravessa o conjunto vidro-película) não po-
derá ser inferior a 70% no pára-brisa, 28% nos vidros 
laterais dianteiros, e 15% nos demais.

A alteração também proíbe a condução de ve-
ículos com vidros total ou parcialmente cobertos por 
painéis decorativos ou pinturas, bem como películas 
que reflitam mais de 30% da luz ou cuja transmitância 
luminosa seja inferior ao permitido pela lei.

O projeto estabelece que o Conselho Nacional de 
Trânsito – CONTRAN regulamentará o uso de pelícu-
las nos veículos especiais destinados a atendimento 
nas áreas de saúde e de segurança, e que lhe cabe-
rá também fixar especificações técnicas e homologar 
equipamentos industriais para medição de transmitân-
cia luminosa nos conjuntos vidros-películas.

O projeto contém cláusula de revogação, onde 
se faz referência à revogação da Resolução nº 73, de 
1998, do CONTRAN.

A Comissão de Viação e Transportes manifesta-se 
pela aprovação do projeto e das Emendas nºs 2 e 3, e 
pela rejeição da Emenda nº 1, nos termos do parecer 
do Relator, Deputado LEODEGAR TISCOSKI.

A Emenda nº 1 modifica a redação do inciso I do 
art. 111 proposto, para dispor que a tramitância lumi-
nosa não poderá ser inferior a 75% no pára-brisa, 40% 
nos vidros laterais dianteiros, e 28% nos demais.

A Emenda nº 2 suprime, no art. 1º do projeto, o 
art. 112.

A Emenda nº 3 transforma o parágrafo único do art. 
111 proposto em § 1º, e acrescenta § 2º, para proibir o 
uso de inscrição de caráter publicitário ou qualquer outra 
que possa desviar a atenção dos condutores em toda a 
extensão do pára-brisa e da traseira dos veículos, salvo 
se não colocar em risco a segurança do trânsito.

Nesta Comissão, esgotado o prazo regimental, 
não foram apresentadas emendas à proposição.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Na conformidade do disposto no art. 32, inciso 
IV, alínea a, do Regimento Interno, compete à Comis-
são de Constituição e Justiça e Cidadania o exame do 
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projeto e das emendas apresentadas na Comissão de 
Viação e Transportes sob os aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa.

A matéria tratada nas proposições insere-se na 
competência da União e estão observados os requi-
sitos pertinentes à iniciativa legislativa (art. 22, XI, art. 
48, caput e art. 61, caput, da C.F.).

Não se vislumbra vício quanto ao aspecto de 
juridicidade.

No tocante à técnica legislativa, sugerimos emen-
da para suprimir o art. 2º, a fim de adaptar o projeto às 
diretrizes da Lei Complementar nº 95, de 1998, alte-
rada pela de nº 107, de 2001. A emenda se impõe por 
conter o artigo não só cláusula de revogação genérica, 
desnecessária, nos termos do art. 9º, da citada legisla-
ção, mas também inadequada referência à revogação 
da Resolução nº 73, de 1998, do CONTRAN, incabível 
em texto de lei.

Diante do exposto, o voto é no sentido da cons-
titucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Lei nº 5.472, de 2005, e das Emendas 
oferecidas na Comissão de Viação e Transportes, nos 
termos da emenda anexa. 

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2006. – 
Deputado Alexandre Cardoso, Relator.

EMENDA SUPRESSIVA 

Suprima-se o art. 2º do projeto.
Sala da Comissão, 7 de novembro de 2006. – 

Deputado Alexandre Cardoso, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa, com emenda (apresentada pelo 
Relator), do Projeto de Lei nº 5.472-A/2005, e das 
Emendas da Comissão de Viação e Transportes, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Alexandre 
Cardoso.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sigmaringa Seixas – Presidente, José Eduar-

do Cardozo – Vice-Presidente, Alexandre Cardoso, 
Almeida de Jesus, André de Paula, Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Bosco Costa, Cezar Schirmer, Darci 
Coelho, Edna Macedo, João Almeida, Marcelo Ortiz, 
Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Odair Cunha, 
Paulo Magalhães, Professor Irapuan Teixeira, Rober-
to Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, Rubens Otoni, 
Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Wagner Lago, Zenal-
do Coutinho, Almir Moura, Custódio Mattos, Devanir 
Ribeiro, Fernando Coruja, Fleury, Iara Bernardi, João 

Paulo Gomes da Silva, José Pimentel, Luiz Eduardo 
Greenhalgh, Mauro Benevides e Paulo Afonso.

Sala da Comissão, 9 de novembro de 2006. – 
Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 6.319-A, DE 2005 
(Do Sr. Sigmaringa Seixas)

Institui o dia 1º de Outubro como o 
“Dia da Imprensa Nacional”; tendo pare-
cer da Comissão de Educação e Cultura, 
pela aprovação (relator: Deputado Walter 
Pinheiro).

Despacho: Às Comissões de: Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O presente projeto de autoria do Deputado Sigma-
ringa Seixas institui o dia 1º de outubro como “Dia da 
Imprensa Nacional” a ser comemorado a cada ano.

Na Justificação destaca o Autor:

“Em 13 de maio de 1808 foi criada a 
Imprensa Régia, obra de D. João Vi quando 
da transferência da Família Real portuguesa 
para o Brasil. Dela foi a responsabilidade pela 
primeira edição do Diário Oficial, no dia 1º de 
outubro de 1862.”

Nesta Comissão foi aberto o prazo para apre-
sentação de emendas no período de 7-4-2006 a 20-
4-2006. Encerrado o prazo não foram apresentadas 
emendas.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

Cabe à esta Comissão o exame de mérito da 
matéria, nos termos do art. 32, VII, g, do Regimento 
Interno desta Casa Legislativa. 

As datas comemorativas e cívicas têm a peculiari-
dade de chamar a atenção de todos nós sobre um fato 
histórico, sobre uma profissão, sobre um personagem, 
sobre um evento social, educacional ou cultural. Neste 
dia especial, prestamos homenagens, participamos de 
campanhas, relembramos nossa história, destacamos 
o trabalho específico de um segmento social.

Hoje, nosso foco é a Imprensa Nacional, que re-
gistra a nossa história oficial desde 1808. Divulga os 
atos oficiais pertinentes aos três Poderes da República, 
na forma impressa e hoje, via eletrônica, permitindo 
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que no mesmo dia, da divulgação, todos os brasileiros 
possam consultá-lo gratuitamente. É responsável pela 
edição do Diário Oficial e do Diário da Justiça. Além de 
prestar relevantes serviços à população, a Imprensa 
Nacional integra a nossa história, não só fazendo o seu 
registro, como acompanhando-a podemos entender os 
diferentes momentos do desenvolvimento nacional.

Orgulhosos desta instituição e de seus colaborado-
res, votamos pela aprovação do PL nº 6.319, de 2005. 

Sala da Comissão, 4 de maio de 2006. – Depu-
tado Walter Pinheiro, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 6.319/2005, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Walter Pinheiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Neyde Aparecida – Presidente, Fátima Bezerra – 

Vice-Presidente, Alice Portugal, Ariosto Holanda, Celcita 
Pinheiro, Chico Alencar, Gastão Vieira, João Matos, Lobbe 
Neto, Maria do Rosário, Maurício Quintella Lessa, Paulo 
Rubem Santiago, Professor Luizinho, Professora Raquel 
Teixeira, Ricardo Izar, Ricardo Santos, Severiano Alves, 
Átila Lira, Carlos Nader, Dr. Heleno, Henrique Afonso, 
Joel de Hollanda , Milton Monti e Neuton Lima.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2006. – 
Deputada Neyde Aparecida, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.226-A, DE 2006 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 138/2006  
Ofício nº 1041/2006 (SF)

Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941, Código de Processo Penal, 
para prever a indisponibilidade de bens do 
indiciado ou acusado e a necessidade de 
comparecimento pessoal em juízo para a 
apresentação de pedido de restituição ou 
disponibilidade; tendo parecer da Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, pela aprovação, com substi-
tutivo, deste e do PL nº 7.387/06 (relator: 
Deputado Arnaldo Faria de Sá).

Despacho: Às Comissões de: Segurança 
Pública e Combate Ao Crime Organizado; e 
Constituição 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 Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado

I – Relatório

Aprovada no Senado Federal, onde tramitou como 
o Projeto de Lei do Senado nº 138/06, vem a proposi-
ção em tela à Câmara dos Deputados para que esta 
exerça sua função de Casa revisora nos termos do 
preceituado pelo art. 65 da Constituição Federal.

De forma sintética, a proposição, ao inserir um 
novo artigo no Código de Processo Penal (CPP), pre-
tende possibilitar:

a) a apreensão ou o seqüestro de bens, 
direitos ou valores do indiciado ou acusado ob-
tidos de forma ilícita, ainda que transferidos ou 
mantidos em nome de terceiros ou misturados 
ao patrimônio legalmente constituído, até o valor 
total estimado envolvido na prática criminosa ou 
do produto e dos rendimentos auferidos; 

b) a indisponibilidade total ou parcial dos 
bens do indiciado ou acusado ou de terceiro, 
que deverá abranger o valor integral estimado 
envolvido na prática criminosa, assegurando, 
no mínimo, na impossibilidade dessa estima-
tiva, o completo ressarcimento do dano cau-
sado ao Erário; e

c) que nenhum pedido de restituição ou de 
disponibilidade seja conhecido sem o compare-
cimento pessoal do acusado perante o juiz.

Nas palavras do seu autor, no âmbito do Senado 
Federal, a proposição pretende “tornar mais eficaz a 
persecução penal no Brasil”, considerando ser “injus-
tificável a ausência do instituto da indisponibilidade de 
bens” no Código de Processo Penal, apesar de já con-
templado na Lei da Improbidade Administrativa.

Argumenta que a proposição, “verificada a exis-
tência de indícios suficientes de ocorrência de crime 
doloso apenado com reclusão”, permitirá a decretação 
da indisponibilidade de todos os bens do acusado ou 
de parte deles, “dificultando o desfazimento e a pulve-
rização do patrimônio.”

Destaca que, ao vincular “qualquer pedido de 
restituição ou de disponibilidade de bens por parte 
do acusado ao seu comparecimento em juízo”, have-
rá desestímulo à ausência do réu para responder o 
processo; o que termina levando à suspensão da sua 
tramitação e à prescrição do crime. 

Em despacho datado de 22-6-2006, o Projeto de 
Lei nº 7.226, de 2006, foi distribuído à apreciação da 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, nos termos do que dispõem os arts. 
24, inciso II, e 54, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados (RICD). 
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Por tratar de matéria conexa com a da proposição 
principal, nos termos dos arts. 139, inciso I, e 142 do Re-
gimento Interno, foi apensado o Projeto de Lei nº 7.387, 
de 2006, aprovado no Senado Federal como o Projeto de 
Lei do Senado nº 258/06 e encaminhado a esta Casa.

Nos termos da ementa dessa proposição apensa-
da, ela pretende a alteração dos “arts. 125, 126, 131, 
II, e 132 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941 (Código de Processo Penal), para dispor sobre o 
seqüestro de bens provenientes de ações criminosas, 
acrescentando-lhe os arts. 144-A e 144-B, para intro-
duzir a indisponibilidade dos bens no rol das medidas 
assecuratórias, modificando, ainda, o caput do art. 4º 
da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.”

No prazo regimental não foram apresentadas 
emendas.

II – Voto do Relator

A esta Comissão Permanente compete, na forma 
do disposto no Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados (art. 32, XVI, d e f), a apreciação do mérito de 
matérias sobre segurança pública interna e seus órgãos 
institucionais, sistema penitenciário, legislação penal e 

processual penal, do ponto de vista da segurança públi-
ca, como no caso do projeto de lei em questão.

Fazendo nossas as razões esposadas pelo ilus-
tre Senador autor da proposição principal e cotejando 
ambos os projetos de lei oriundos do Senado Federal, 
percebe-se a superposição de propósitos entre eles, 
mas com a proposição principal parecendo-nos melhor 
sistematizada e mais abrangente.

De qualquer modo, as duas proposições, no atu-
al contexto da macrocriminalidade, representada, ba-
sicamente, pelo crime organizado e pelos “crimes do 
colarinho branco”, não poucas vezes associados entre 
si, trazem propostas que apontam para fortes medi-
das de contenção da delinqüência e de desestímulo 
dos criminosos, além de dificultar o desfazimento e a 
pulverização do patrimônio por estes.

Sem sombra de dúvida, a indisponibilidade dos 
bens dos criminosos significa uma importante arma 
contra o crime organizado em todas as suas facetas.

Ainda que percebendo o relevante mérito e a qua-
lidade das proposições, entendemos que são cabíveis 
alguns aperfeiçoamentos, introduzidos no Substitutivo 
anexo a partir da proposição principal, conforme indi-
cados nos quadros a seguir:
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Isto posto, votamos pela aprovação dos Projetos 
de Lei nº 7.226, de 2006, e nº 7.387, de 2006, na forma 
do substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 8 de agosto  de 2006.  –  
Arnaldo Faria de Sá, Deputado Federal – São Paulo. 
Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
Nº 7.226, DE 2006

Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941, Código de Processo Penal, 
para prever a indisponibilidade de bens do 
indiciado ou acusado e a necessidade de 
comparecimento pessoal em juízo para a 
apresentação de pedido de restituição ou 
disponibilidade.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 

de 1941 – Código de Processo Penal, passa a vigorar 
acrescido do seguinte art. 23-A:

“Art. 23-A. O juiz, de ofício, a requerimen-
to do Ministério Público, ou mediante represen-
tação da autoridade policial, ouvido o Ministério 
Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo 
indícios suficientes de ocorrência de crime do-
loso, poderá decretar, a qualquer tempo:

I – a apreensão ou o seqüestro de bens, 
direitos ou valores do indiciado ou acusado 
obtidos de forma ilícita, ainda que transferidos 
ou mantidos em nome de terceiros ou confun-
didos ao patrimônio legalmente constituído, 
até o valor total estimado envolvido na prática 
criminosa ou do produto e dos rendimentos 
auferidos, procedendo-se na forma dos arts. 
125 a 144 desta Lei;

II – a indisponibilidade total ou parcial 
dos bens, direitos ou valores do indiciado ou 
acusado ou de terceiro, que deverá abranger 
o valor integral estimado envolvido na prática 
criminosa, assegurando, no mínimo, na impos-
sibilidade dessa estimativa, o completo ressar-
cimento do dano causado ao Erário.

§ 1º As medidas assecuratórias previs-
tas neste artigo serão levantadas se a ação 
penal não for iniciada no prazo de 120 (cento 
e vinte) dias, contado da data em que ficar 
concluída a diligência.

§ 2º O juiz determinará a liberação dos 
bens, direitos e valores apreendidos, seqües-
trados ou declarados indisponíveis, quando 
comprovada a licitude de sua origem ou hi-
potecados, empenhados ou penhorados em 
execução em favor de credores de boa fé.

§ 3º Nenhum pedido de restituição ou de 
disponibilidade será conhecido sem o compa-
recimento pessoal do acusado, podendo o juiz 
determinar a prática de atos necessários à 
conservação de bens, direitos ou valores.

§ 4º A ordem de prisão de pessoas, apre-
ensão, seqüestro ou indisponibilidade de bens, 
direitos ou valores, poderá ser suspensa pelo juiz, 
ouvido o Ministério Público, quando a sua execu-
ção imediata puder comprometer as investiga-
ções ou quando se tornarem desnecessárias.

§ 5º A medida de que trata o inciso II do 
caput deste artigo será levantada no caso de 
absolvição ou de extinção da punibilidade por 
sentença transitada em julgado.

§ 6º Enquanto pendente decisão de ex-
tradição, o Supremo Tribunal Federal decre-
tará a medida prevista no inciso II do caput 
deste artigo.”

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

Sala da Comissão, 8 de agosto de  2006.  –  
Arnaldo Faria de Sá, Deputado Federal – São Paulo, 
Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 7.226/06 e o PL nº 
7.387/06, apensado, com substitutivo, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado Arnaldo Faria de Sá.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
José Militão – Presidente; Arnaldo Faria de Sá – 

Vice-Presidente; Alberto Fraga, Lincoln Portela, Moroni 
Torgan eProfessor Irapuan Teixeira – Titulares; Bosco 
Costa, Gilberto Nascimento, Gonzaga Patriota e Jair 
Bolsonaro – Suplentes.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2006. – 
Deputado José Militão, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO 
AOS PROJETOS DE LEI NºS 7.226/06 E 7.387/06

Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941, Código de Processo Penal, 
para prever a indisponibilidade de bens do 
indiciado ou acusado e a necessidade de 
comparecimento pessoal em juízo para a 
apresentação de pedido de restituição ou 
disponibilidade.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 

de 1941 – Código de Processo Penal, passa a vigorar 
acrescido do seguinte art. 23-A:
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“Art. 23-A. O juiz, de ofício, a requerimen-
to do Ministério Público, ou mediante represen-
tação da autoridade policial, ouvido o Ministério 
Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo 
indícios suficientes de ocorrência de crime do-
loso, poderá decretar, a qualquer tempo:

I – a apreensão ou o seqüestro de bens, 
direitos ou valores do indiciado ou acusado ob-
tidos de forma ilícita, ainda que transferidos ou 
mantidos em nome de terceiros ou confundidos 
ao patrimônio legalmente constituído, até o valor 
total estimado envolvido na prática criminosa ou do 
produto e dos rendimentos auferidos, procedendo-
se na forma dos arts. 125 a 144 desta Lei;

II – a indisponibilidade total ou parcial 
dos bens, direitos ou valores do indiciado ou 
acusado ou de terceiro, que deverá abranger 
o valor integral estimado envolvido na prática 
criminosa, assegurando, no mínimo, na impos-
sibilidade dessa estimativa, o completo ressar-
cimento do dano causado ao Erário.

§ 1º As medidas assecuratórias previs-
tas neste artigo serão levantadas se a ação 
penal não for iniciada no prazo de 120 (cento 
e vinte) dias, contado da data em que ficar 
concluída a diligência.

§ 2º O juiz determinará a liberação dos 
bens, direitos e valores apreendidos, seqües-
trados ou declarados indisponíveis, quando 
comprovada a licitude de sua origem ou hi-
potecados, empenhados ou penhorados em 
execução em favor de credores de boa fé.

§ 3º Nenhum pedido de restituição ou de 
disponibilidade será conhecido sem o compa-
recimento pessoal do acusado, podendo o juiz 
determinar a prática de atos necessários à 
conservação de bens, direitos ou valores.

§ 4º A ordem de prisão de pessoas, apre-
ensão, seqüestro ou indisponibilidade de bens, 
direitos ou valores, poderá ser suspensa pelo juiz, 
ouvido o Ministério Público, quando a sua execu-
ção imediata puder comprometer as investiga-
ções ou quando se tornarem desnecessárias.

§ 5º A medida de que trata o inciso II do 
caput deste artigo será levantada no caso de 
absolvição ou de extinção da punibilidade por 
sentença transitada em julgado.

§ 6º Enquanto pendente decisão de extradi-
ção, o Supremo Tribunal Federal decretará a me-
dida prevista no inciso II do caput deste artigo.”

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

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2006. – 
Deputado José Militão, Presidente.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

52ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa

Ata da Décima Sétima Reunião Ordinária (Au-
diência Pública) realizada em 1º de junho de 2004

Às quatorze horas e quarenta e dois minutos do 
dia primeiro de junho de dois mil e quatro, reuniu-se a 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, no Plenário 6 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, sob a presidência do Depu-
tado Leonardo Vilela, para a realização de Reunião de 
Audiência Pública destinada à discussão do seguinte 
tema: “a atual situação do patrimônio do extinto Insti-
tuto Brasileiro do Café – IBC”, tendo como convidados 
os Senhores Eng. Agrônomo Roberto Santinato, Fis-
cal Federal Agropecuário do MAPA; Dr. José de Paula 
Motta, Assessor Especial da Secretaria de Produção 
e Comercialização do MAPA; Dr. Guilherme Braga, 
Diretor do Conselho dos Exportadores de Café do 
Brasil – CECAFÉ; e Dr. Mauro Moitinho Malta, Diretor 
Executivo da Associação Brasileira das Indústrias de 
Café Solúvel – ABICS. Compareceram os Deputados 
Leonardo Vilela – Presidente, Airton Roveda, Almir 
Sá, Augusto Nardes, Carlos Dunga, Cezar Silvestre, 
Dilceu Sperafico, Francisco Turra, João Grandão, José 
Carlos Elias, Luis Carlos Heinze, Moacir Micheletto, 
Nélio Dias, Ronaldo Caiado, Silas Brasileiro e Odacir 
Zonta – Titulares; Abelardo Lupion, Alberto Fraga, Érico 
Ribeiro, José Ivo Sartori, Josué Bengtson, Mário As-
sad Junior, Nelson Marquezelli, Odair, Pedro Canedo, 
Romel Anizio, e Rubens Otoni – Suplentes; João Al-
meida como não membro. Justificaram a ausência os 
Deputados Antônio Carlos Mendes Thame, Cleonâncio 
Fonseca, Dr. Rodolfo Pereira, Fábio Souto e Orlando 
Desconsi. O Presidente declarou abertos os trabalhos 
e anunciou o objetivo da reunião. Em seguida, con-
vidou a comporem a Mesa os Senhores Engenheiro 
Agrônomo Roberto Santinato, Fiscal Federal Agrope-
cuário do MAPA; Dr. José de Paula Motta, Assessor 
Especial da Secretaria de Produção e Comercialização 
do MAPA; Dr. Guilherme Braga, Diretor do Conselho 
dos Exportadores de Café do Brasil – CECAFÉ; e Dr. 
Mauro Moitinho Malta, Diretor Executivo da Associação 
Brasileira das Indústrias de Café Solúvel – ABICS. Na 
seqüência, o Senhor Presidente concedeu a palavra 
ao Dr. Roberto Santinato, que fez um balanço da situ-
ação do Café no Brasil e no Exterior, ressaltando que 
setenta porcento das cerca de 270 000 propriedades 
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produtoras de café no País é de pequenos produtores, 
testemunhando também que os serviços prestados ao 
setor pelo extinto IBC foram de excelente qualidade. 
Em seguida, o Senhor Presidente passou a palavra ao 
Dr. José de Paula Motta, que apontou, no ótimo tra-
balho desenvolvido pelo extinto IBC, o treinamento de 
Agrônomos especializados em café e as estimativas 
confiáveis de safra como pontos de destaque, o ex-
cesso de funcionários, cerca de 4000, e o fechamento 
abrupto do Instituto, como pontos negativos; ressaltou 
que os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelo 
Conselho Deliberativo da Política do Café – CDPC e 
pelo FUNCAFÉ vêm sendo satisfatórios. A seguir, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Dr Guilher-
me Braga, que historiou resumidamente a atuação do 
IBC desde sua fundação, em 1953, até seu abrupto 
fechamento em 1990. Em seus aspectos internacio-
nais, abordou o desempenho do IBC na Organização 
Internacional do Café – OIC e, no plano interno, a 
adaptação do setor após o fechamento do Instituto, 
culminando na safra 2002/2003 com uma safra recorde 
de cerca de 50.000.000 de sacas. Dando prossegui-
mento, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Dr. 
Mauro Moitinho Malta, que elogiou a atuação do CDPC 
e opinou no sentido de que os imóveis do antigo IBC 
deveriam ser administrados pela CONAB, com taxas 
a serem depositadas no FUNCAFÉ, servindo assim 
para beneficiar o próprio setor da cafeicultura. O Se-
nhor Presidente passou então a palavra ao Deputado 
Silas Brasileiro, autor da PFC 09/03, que se manifestou 
simpático à administração pela CONAB do patrimônio 
do extinto IBC, com parte das taxas a serem repas-
sadas ao FUNCAFÉ. Reiterou ser necessário definir 
uma política nacional para o café e fez perguntas, que 
foram distribuídas por escrito, aos membros da mesa. 
O Senhor Presidente, pela ordem, concedeu a pala-
vra ao Deputado Francisco Turra, que se desculpou 
por ter de se ausentar para outro compromisso, fez 
questão de elogiar os membros da mesa e ressaltar 
os bons serviços prestados ao País pela CONAB e 
EMBRAPA. Na seqüência, o Senhor Presidente pas-
sou a palavra ao Deputado Zonta, que solicitou fosse 
aditada às perguntas do Deputado Silas Brasileiro, se 
os membros da Mesa teriam idéia de quanto valeria o 
patrimônio do extinto IBC. Dando prosseguimento, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Deputado 
Moacir Micheletto, que clamou também por uma política 
nacional para o café, mencionou os cafés adensado e 
orgânico, e perguntou aos debatedores se seria possí-
vel a instalação, no exterior, de indústria brasileira de 
processamento e beneficiamento de café. Em seguida, 
o Senhor Presidente passou a palavra aos exposito-
res para as respostas, seguidamente, aos Doutores 

Roberto Santinato, José de Paula Motta, Guilherme 
Braga e Mauro Moitinho Malta. Na seqüência, o Se-
nhor Presidente concedeu a palavra ao Deputado Silas 
Brasileiro para réplica. Este mostrou receio de ocorrer 
perda de controle sobre o patrimônio do extinto IBC, 
na hipótese de gerência pela CONAB com repasse de 
taxas ao FUNCAFÉ. Dando seguimento, o Senhor Pre-
sidente concedeu a palavra para tréplica ao Dr. Mauro 
Moitinho Malta, que defendeu ser primeiramente ne-
cessário estabelecer uma política nacional do café e 
que a posse do patrimônio do extinto IBC deveria ser 
do FUNCAFÉ e a gerência desses bens deveria ficar 
a cargo da CONAB. Finalizando, o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou os traba-
lhos às dezesseis horas e vinte e oito minutos, antes, 
porém, convocando os membros dessa Comissão para 
reunião ordinária a realizar-se amanhã, às 10 horas, 
no Plenário 6 do anexo II da Câmara dos Deputados. 
Esta Audiência foi inteiramente gravada, e uma vez tra-
duzidos pelo Departamento de Taquigrafia, integrarão 
a presente Ata que, para constar, eu, Moizés Lobo da 
Cunha, Secretário, lavrei e que, depois de lida e apro-
vada, será assinada pelo Presidente e encaminhada 
à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. 
Deputados Leonardo Vilela, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Vilela) 
– Declaro aberta a terceira reunião de audiência pública 
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, 
com o objetivo de discutir a situação atual do patrimô-
nio do extinto Instituto Brasileiro do Café – IBC.

Esta audiência atende ao disposto no parecer 
prévio apresentado pelo Deputado Leonardo Vilela, 
Relator da Proposta de Fiscalização e Controle nº 
9/2003, de autoria do Deputado Silas Brasileiro, que 
propõe a esta Comissão seja realizado ato de fiscali-
zação sobre a situação atual do patrimônio do extinto 
Instituto Brasileiro do Café – IBC e que foi aprovado 
unanimemente por esta Comissão, em 8 de outubro 
de 2003. 

Foram convidados para participar desta reunião 
os senhores: Roberto Santinato, engenheiro agrônomo 
e Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA; José de 
Paula Motta Filho, Assessor Especial da Secretaria de 
Produção e Comercialização do MAPA; Guilherme Bra-
ga Abreu Pires Filho, Diretor do Conselho dos Expor-
tadores de Café do Brasil – CECAFÉ; Mauro Moitinho 
Malta, Diretor-Executivo da Associação Brasileira da 
Indústria de Café Solúvel – ABICS. Convido-os para 
tomarem assento à Mesa. (Pausa.)

Informo aos ilustres Parlamentares que nossos 
convidados terão o prazo de 20 minutos para sua ex-
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planação, prorrogáveis a juízo desta Presidência, e não 
poderão ser aparteados durante esse período. Os Depu-
tados inscritos para interpelar os expositores poderão 
fazê-lo pelo prazo de 3 minutos, sobre o assunto estri-
to das suas preleções. O interpelado terá igual tempo 
para réplica, facultadas a réplica e a tréplica.

Passo a palavra ao Sr. Roberto Santinato, pelo 
prazo de 20 minutos.

O SR. ROBERTO SANTINATO – Senhores, meu 
nome é Roberto Santinato. Trabalhei durante 35 anos 
no extinto Instituto Brasileiro do Café, na área de as-
sistência técnica, mais especificamente na área de 
pesquisas cafeeiras. 

É um prazer estar aqui e colaborar com esta 
Comissão na discussão de assunto que considero, 
na condição de técnico, de máxima importância, qual 
seja levantar o que foi feito com o patrimônio do extinto 
Instituto Brasileiro do Café. 

Os senhores devem saber que o Brasil é o maior 
produtor, o maior exportador e o segundo maior consu-
midor de café no mundo. Nós temos um parque cafeei-
ro de 2,5 milhões de hectares, 4,8 bilhões de árvores, 
que rendem ao Brasil entre mercado externo e interno 
movimento de cerca de 4 bilhões de dólares. 

Mas o mais importante desse parque cafeeiro é 
o aspecto social. Nós temos de 260 mil a 270 mil pro-
priedades cafeeiras, do Paraná ao Rio Grande Norte, 
das quais 70% são de pequenos produtores. 

Até 1960, a cafeicultura era regida por leigos. A 
partir dos anos 70, com o Instituto Brasileiro do Café 
e mais um plano de revigoramento de cafezais, foram 
implantados 2 milhões de hectares de café e gastos 2 
bilhões de dólares, que renderam até hoje 60 bilhões 
de dólares ao Brasil. 

Todo esse movimento terminou com a extinção 
do IBC, em 1990, quando foram praticamente des-
truídas 13 fazendas experimentais. Essas fazendas 
compreendiam uma equipe de 300 profissionais de 
todo o Brasil. Esses profissionais aplicaram aqueles 
2 bilhões de reais com bases técnicas. Foram coloca-
dos à disposição dessas 260 mil propriedades cerca 
de 2.500 trabalhos técnicos produzidos nessas fazen-
das, o que melhorou a tecnologia da cafeicultura, a 
maior do mundo, chegando ao ponto de hoje termos, 
com a extinção do IBC, essa parte tecnológica total-
mente defasada, visto que o grande público, que são 
os 70% de pequenos produtores, não tem acesso a 
essa tecnologia. 

A extinção do IBC – há outros profissionais que 
devem informar isso melhor do que eu, porque sou 
simplesmente um técnico – causou o fim dessas fazen-
das experimentais, os pilares técnicos da cafeicultura. 
Elas foram destruídas simplesmente a título de doação 

e por invasões. Só para exemplificar, estou sediado 
em Campinas, onde havia uma fazenda espetacular. 
Foi destruído um trabalho de 20 anos com tratores, 
quando a fazenda foi doada à Prefeitura local. Esses 
exemplos se multiplicaram em todo o Brasil, e chega-
mos à situação da extinção de todo o corpo técnico. 
Passamos para o Ministério da Agricultura e durante 
certo tempo o Ministério substituiu o trabalho do IBC 
com um programa chamado PROCAFÉ, que vai se 
arrastando devagarinho, mas sem aquela força, sem 
aquele potencial que existia na cafeicultura, principal-
mente para a transferência de tecnologia, visando ao 
pequeno produtor, volto a salientar, como na Zona da 
Mata de Minas Gerais, toda a Mogiana Paulista, toda 
a parte de pequenos produtores do norte do Paraná, 
toda a parte da Chapada da Bahia. São pequenos 
produtores. Hoje, o médio e o grande produtor têm 
acesso à tecnologia, porque existem associações e 
certamente algumas cooperativas. 

De resto, acreditamos que, com a extinção do 
Instituto Brasileiro do Café, dos anos 90 até o presen-
te, a nossa cafeicultura, na parte de tecnologia e de 
desenvolvimento, é capenga.

Era o que tinha a dizer. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Vilela) 

– Agradeço ao Dr. Roberto Santinato a exposição.
Passo a palavra ao Dr. José de Paula Motta Filho 

pelo prazo de 20 minutos.
O SR. JOSÉ DE PAULA MOTTA FILHO – Na 

verdade, não sei por onde começar. O Santinato con-
tou uma história, dizendo que eu era Diretor do IBC. 
O pessoal que trabalhou comigo achava que eu era 
funcionário. Não era. Eu era emprestado pelo Governo 
de São Paulo. Fui emprestado para trabalhar no IBC 
por um ano e fiquei lá 20 anos. 

Ele disse algo interessante. Ninguém é contra re-
formular um órgão, fazer algo que tem objetivo maior. 
Na verdade, havia razões, há muito tempo, para se 
acabar com os órgãos verticalizados do Governo, como 
o Instituto do Açúcar e do Álcool, o IBC, a Caixa Eco-
nômica Federal, durante uma época etc.

O IBC fazia um bom trabalho na área da cafeicul-
tura. Naquela época, não era como nos dias de hoje, 
e o Governo tinha 2 orçamentos; havia um orçamento 
paralelo. Durante anos e anos, sempre houve alguma 
taxação para o café, ora sim, ora não. 

O Mauro foi diretor na área de administração do 
IBC por muito tempo, e o Guilherme também. Portan-
to, vivemos esse tempo juntos. Às vezes, não havia 
recursos, mas o IBC tinha força para ir ao Ministro da 
Fazenda – ninguém nunca soube direito qual era o 
volume dessa conta, porque o Governo nunca disse 
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– para solicitar recurso suplementar a fim de fazer tal 
programa. 

O IBC fez um bom programa de agricultura. De-
pois da geada de 1975, conseguimos autorização para 
montar um bom grupo técnico. Uma parte trabalhava 
em Campinas, que mantinha um núcleo técnico para 
treinar todos os agrônomos. Como não encontráva-
mos muitos especialistas em café – era difícil –, nós 
mesmos tínhamos de treiná-los. E hoje posso afirmar 
aos senhores que os agrônomos que passaram pelo 
IBC, quando havia recurso, recebiam treinamento de 
toda forma. 

O Santinato foi um pouco privilegiado, porque 
criamos, em Campinas, um centro. Quando o pessoal 
do Instituto Agronômico de Campinas, que tinha bom 
conhecimento, se aposentava, contratávamos essas 
pessoas para trabalharem nesse núcleo. Eles tiveram 
sorte de montar um núcleo ultra-especializado, que 
fazia o treinamento dos outros técnicos. Com isso, o 
IBC montou um grupo de fazendas experimentais de 
variedades de café. Se não me engano, chegamos a 
montar 16 pequenas fazendas e chegamos a criar um 
programa de fotointerpretação para fazer estimativa de 
safra. O IBC tinha estimativa de safra muito confiável, 
respeitada por todo o mercado.

O IBC, porém, tinha um defeito clássico, normal a 
todos os órgãos que foram criados na época de Getúlio 
Vargas. Naquela época, o Governo era o maior em-
pregador. Em todos esses órgãos, havia funcionários 
demais. Lembro-me de que fizemos vários estudos, e 
não pudemos implantá-los até por questões sociais. 
O IBC tinha mais de 4 mil funcionários. Em nosso es-
tudo, dava para trabalhar, em todo o Brasil, com mil e 
poucos. Então existia uma série de fatores que todos 
queriam reformular. A verdade é que, ao ser extinto 
de forma abrupta... 

Sei disso porque extinguimos um órgão no IBC 
também, o GERCA. Era o grupo que detinha dinhei-
ro e fazia os plantios com programa de 2 bilhões. Ele 
fazia parte dos grupos criados pelo Governo – eram 
uns 10, dos quais hoje só sobrevive o GEIPOT – para 
serem extintos em 10 anos. Quando chegou no 9º 
ano, eles pediram para eliminarmos o GERCA, por-
que já tinha passado a fase dele. Era o Grupo Execu-
tivo de Racionalização da Cafeicultura. Já tínhamos 
feito os programas que deviam ser feitos. Lembro-me 
de que pedi ao Governo o prazo de mais 2 anos para 
terminar o GERCA, porque se eu o cortasse faltaria 
uma porção de coisas que já tínhamos construído. 
Eles concederam o prazo de 2 anos. Assim, à medida 
em que foram passando esses 2 anos, transferimos 
para o IBC os órgãos essenciais que a cafeicultura 
necessitava: as fazendas, os técnicos etc. No dia em 

que saiu o decreto que extinguiu o GERCA, ninguém 
achou ruim nem sabia, porque já tinha tudo passado 
para o outro lado.

Até por uma questão de coerência, sou muito fran-
co. Quando se for extinguir algo, que se dê um prazo 
para o interventor, a fim de que se possam aproveitar 
as coisas boas que o Governo está fazendo e passar 
para um órgão do Governo que possa continuar com 
aquele tipo de trabalho. 

Essa é uma crítica que faço, para não se acabar 
qualquer órgão assim por decreto. Com a extinção 
do IBC, tanto a cafeicultura quanto a parte comercial 
ficaram, durante 3 ou 4 anos, meio órfãs, sem poder 
se recuperar. Foi o que aconteceu com a parte técnica 
do IBC, que foi obrigada a entrar como enxerto no Mi-
nistério da Agricultura, num tal de PROCAFÉ, que até 
hoje ninguém sabe como entrou no Ministério, porque 
não faz parte dele. Até hoje está assim. Então essas 
coisas podem ser evitadas. 

Creio que o maior prejuízo que representou para 
a cafeicultura a extinção do IBC foi a demora para se 
recuperar dessa fase. Recuperou alguma coisa mais 
tarde, com a criação do Conselho Deliberativo da Polí-
tica de Café – CDPC, uma obra praticamente do Con-
gresso, num esforço do Deputado Silas e outros. 

Por sorte, antes um pouco da extinção do IBC, 
foi criado também o FUNCAFÉ. As 2 coisas puderam 
se complementar e de fato absorver toda a política do 
café, que pôde ser acelerada, e o setor teve melhor 
recuperação. 

É muito difícil comparar uma autarquia que tinha 
4 mil funcionários com uma atuação no Ministério de 
10 ou 12 pessoas, num grupo mais ou menos descoor-
denado. A verdade é que hoje, passadas todas essas 
fases – saí do Governo, fui para a iniciativa privada, 
depois voltei emprestado para o Governo, passei vá-
rias fases disso –, as dificuldades existem ainda, mas 
são bem menores.

Percebemos que o trabalho desse conselho é 
muito bem feito. Há participação efetiva do Governo e 
da iniciativa privada, até com um processo democrático 
de decisão muito bom, que transparece muito bem. 

Isso tem ajudado o Governo, junto com a iniciativa 
privada, nesse conselho, a traçar elementos de políti-
ca de café que possam melhorar e equilibrar tanto na 
fase de desequilíbrio mercadológico quanto na fase 
de excesso de produto no mercado. Na minha opinião 
tem funcionado bem. O caminho está bom. 

Temos todos trabalhado sempre unidos. O Depu-
tado Silas Brasileiro e vários Deputados desta Casa são 
convidados natos e têm participado muito efetivamente 
do trabalho. Creio que estamos juntos nesse conjunto 
do CDPC fazendo a política do possível. Com um pouco 



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 51789 

de sorte teremos amanhã a recuperação do preço do 
café. Durante o ano inteiro tivemos boa recuperação, 
que pôde diminuir um pouco um momento de crise.

Na verdade sempre que o preço do café melhora, 
o produto já foi vendido pelo produtor, que então fica 
aguardando uma nova safra. Esperamos conseguir 
do Governo recursos para ordenar a entrada dessa 
nova safra de café, que, apesar de ser mais baixa do 
que a outra, é a quarta ou quinta maior safra de café 
do Brasil. 

O Governo precisa ser sensível também para que 
possamos conseguir recursos e ordenar o mercado 
dessa safra, sem o que vamos perder o esforço de ter 
dado certo equilíbrio ao setor, certo aumento de preço. 
Seria muito triste se, a partir de agosto ou setembro, 
tivéssemos novamente queda no preço do café por 
excesso de oferta outra vez no mercado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Vilela) 

– Muito obrigado, Dr. José de Paula Motta.
Com a palavra o Dr. Guilherme Braga pelo prazo 

de 20 minutos.
O SR. GUILHERME BRAGA ABREU PIRES 

FILHO – Sr. Deputado Leonardo Vilela, Presidente da 
Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados 
e Relator da Proposta de Fiscalização e Controle nº 
9/2003, do Deputado Silas Brasileiro, Sras. e Srs. Depu-
tados, inicialmente agradeço o convite para participação 
nesta audiência pública, o que muito me honra. 

Sou Diretor do Conselho dos Exportadores de 
Café, entidade nacional que representa o comércio ex-
portador de café. Tive a grande honra de trabalhar no 
IBC, no período de 1960 até 1986, quando me demiti 
para voltar às atividades da iniciativa privada. Nesse 
período, fui durante muitos anos chefe da agência do 
IBC em Londrina, na ocasião a mais importante do ór-
gão. Fui também Diretor do IBC na gestão do Dr. Camilo 
Calazans e do Embaixador Octávio Rainho.

Quanto à exportação de café, falando rapidamen-
te, o Brasil é o líder mundial e, desde 1880, o maior 
produtor. Desde então o País não mais perdeu a posi-
ção de maior exportador. Chegou a deter aproximada-
mente 70% do mercado, no início dos anos de 1900, e 
manteve essa participação de modo muito importante 
até o final dos anos 50, princípio dos anos 60. Nessa 
época, o café chegou a representar cerca de 75% das 
receitas cambiais brasileiras, havendo processo muito 
caracterizado, típico de monocultura.

Na ocasião, o Paraná era o maior Estado produ-
tor, quando havia estoques acumulados de cerca de 
60 milhões de sacas. O mundo consumia cerca de 35 
milhões, o que dá aos senhores idéia da dimensão do 
estoque. Tínhamos um estoque de quase 2 vezes o 

consumo mundial. No início dos anos 60, realizou-se 
a primeira queima grande de estoques, acompanhada 
de uma política de erradicação grande tanto no Paraná 
quanto no Espírito Santo.

A partir dos anos 1960, a participação brasileira 
começou a mostrar alguns declínios próprios da polí-
tica de valorização então exercida pelo Governo. Devo 
apenas abrir um parêntese para dizer que, desde 1906, 
quando se celebrou o Convênio de Taubaté, a influ-
ência do Estado brasileiro na política cafeeira foi total. 
Inicialmente por força de convênios assinados com 
os Estados produtores, na época principalmente São 
Paulo, onde havia o Instituto Paulista do Café, que foi 
autorizado, inclusive, a celebrar empréstimos com o 
exterior, até o Departamento Nacional do Café, extinto 
em 1945. Em 1952, então, foi criado o IBC, que teve 
duração até março de 1990.

Durante todo esse período a intervenção gover-
namental foi grande e muito incisiva. Havia controle 
sobre todas as compras de café feitas pelo Governo. 
O suprimento às indústrias de torrefação era 100% do 
Governo. A política de pesquisa na área agronômica 
era toda concentrada no IBC e em organismos como o 
GERCA, a que o Dr. José de Paula Motta se referiu. E, 
no plano externo, o exercício do controle governamen-
tal se fazia por meio da fixação de preços mínimos de 
venda, estabelecidos de acordo com o comportamento 
de mercado e por meio da realização de medidas de 
tentativa de controle do funcionamento do mercado.

Nesses 40 anos de intervenção, foram realizadas 
inúmeras operações internacionais em defesa dos pre-
ços praticados em conjunto com outros países produ-
tores, destacando-se a Colômbia, países da América 
Central, da África etc.

Nesse período foram realizadas várias operações, 
dentre as quais merece destaque a PANCAFÉ, uma 
operação que envolvia todos os países da América Cen-
tral, Brasil e Colômbia, e foi responsável pela compra de 
grande quantidade de café no mercado internacional. 
Houve também a operação Kátia, como chamavam, 
a Marine Park, e finalmente a maior e mais célebre 
delas, a operação Patrícia, feita nos anos de 1986 e 
1987, quando o Governo brasileiro adquiriu cerca de 
700 mil sacas de café robusta na bolsa de Londres, 
cuja operação até hoje pende de encerramento.

Nesse período, a partir dessas políticas de va-
lorização, voltadas principalmente para o objetivo de, 
através da contenção das exportações, gerar aumento 
da receita cambial, foram gerados os recursos cam-
biais necessários ao desenvolvimento do processo de 
industrialização brasileiro. Isso ficou muito claro nesse 
período todo, até que chegou o momento em que essa 
política começou a se exaurir, a partir da constatação 



51790 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006

de que a contenção das exportações brasileiras, em 
favor da menor oferta no mercado mundial, levou ao 
processo de desenvolvimento da cafeicultura em ou-
tros países, como na América Central, na Colômbia, 
na África, na Ásia etc. A continuação dessa política de 
contenção da oferta deveria ser quase que indiferente 
no mercado, pois já havia outros concorrentes capazes 
de suprir as eventuais lacunas.

A partir daí, o Governo brasileiro começou a ter um 
empenho mais especial na Organização Internacional 
do Café, que reúne países produtores e consumidores 
e que na época dispunha de mecanismo de quotas e 
faixas de preço por meio dos quais os países-membros 
assumiam o compromisso de reduzir as exportações 
em determinadas situações de mercado.

Essa fase perdurou até 1987 com eficiência. Foi 
um período no qual o Brasil repartiu seu esforço de 
ordenamento do mercado, fazendo com que outros 
países dele participassem.

Houve, então, recuperação da participação brasi-
leira, que havia declinado em torno de 20% do merca-
do mundial. No ano passado, voltamos a representar 
cerca de 33% do consumo mundial.

Nesse período, o consumo dos países que impor-
tam café cresceu para 85 milhões de sacas, o consumo 
atual, o que significa que o Brasil detém participação 
na ordem de 25 milhões a 26 milhões de sacas des-
se mercado.

O IBC foi uma autarquia criada em 1953, portan-
to tinha ampla autonomia administrativa e financeira. 
Durante o período em que o IBC funcionou – e eu me 
refiro mais ao IBC porque entendo que o interesse 
desta Comissão se volta muito para o período em que 
a autarquia operou –, o poder político se manifesta-
va por meio da supervisão do Ministro da Indústria e 
Comércio, que tinha, entre as suas atribuições, a de 
indicar o Presidente do IBC, nomeado pelo Presiden-
te da República. Mas, operacionalmente, o IBC tinha 
contato direto com o Conselho Monetário. 

As políticas governamentais eram levadas dire-
tamente ao Conselho, e as decisões desse Conselho 
constituíam as linhas básicas da política. Esse tipo de 
atuação, de interferência governamental no mercado 
cafeeiro, era possível, com eficiência, enquanto fosse 
viável a existência de autonomia de ação, de flexibili-
dade operacional etc. 

Nos anos 1980, assim como aconteceu em rela-
ção a vários outros órgãos com estrutura legal seme-
lhante, numa situação típica da administração pública 
brasileira, os órgãos da administração descentralizada, 
principalmente as autarquias, começaram gradativa-
mente a perder autonomia. Passaram a ser sujeitas 
ao regime da contabilidade pública da União, o seu 

pessoal passou a ser regido pela legislação típica do 
funcionalismo público, passou a existir a necessidade 
de licitações, enfim, a aplicação de todo um conjunto 
de medidas. Ocorre que a aplicação desses controles 
retiraram do IBC a flexibilidade e a capacidade ope-
racional.

Então, nos últimos anos do IBC – eu diria a partir 
de 1985 –, a atuação da autarquia perdeu muito a sua 
eficiência. O órgão já não tinha mais como responder a 
ações mais imediatas de políticas. A quota de contribui-
ção, um recurso que durante toda a história alimentou 
a política cafeeira e criou meios para construção da 
rede de armazéns, prédios, escritórios, essa coisa toda, 
passou a ser um recurso de natureza orçamentária e, 
portanto, de aplicação vinculada, fazendo com que ele 
não tivesse a mesma flexibilidade para ser aplicado no 
desenvolvimento da política cafeeira.

Nos últimos anos, a capacidade operacional do 
IBC era tão pequena que mesmo a sua longa história 
de realizações não foi capaz de deter um processo 
crescente da cadeia do café, dos produtores, dos ex-
portadores e do comércio pela sua extinção.

Quando a extinção ocorreu, eu diria que a maior 
parte do setor assim desejava, em função exatamente 
da perda de capacidade operativa da autarquia, gera-
da pela mudança da situação brasileira e pelo fato de 
que o modelo estatal se exauria. Inclusive, o Acordo 
Internacional do Café expirou em 1989. As cláusulas 
econômicas não foram mais aprovadas, e os grandes 
consumidores, como os Estados Unidos, o maior con-
sumidor mundial, retiraram-se do acordo. O mesmo 
fizeram outros países importantes como o Canadá, 
um consumidor de cerca de 1 milhão de sacas anuais. 
Esse mecanismo perdeu sua eficácia no sentido de or-
denar o funcionamento do mercado mundial. Passou 
a ser, como é hoje, um importante fórum de debate 
das questões cafeeiras, mas de natureza meramente 
política e estatística.

Com esse modelo, o IBC foi extinto. É verdade que 
de maneira abrupta, o que criou determinado vácuo. 
Até que as coisas se organizassem, houve um período 
de solução de continuidade sob vários aspectos. 

O comércio exportador, na verdade, não sofreu 
impacto maior porque, desde o início do café no Brasil 
– e já se vão 277 anos –, a atividade exportadora foi 
sempre privada. A interferência governamental se fez, 
como eu disse, por meio da fixação de preços mínimos 
e, em alguns momentos, de quotas de exportação. Mas 
a operação de natureza comercial, o estabelecimento 
de relação com os clientes etc. foram sempre ativida-
des de natureza privada.

A indústria de torrefação, por sua vez, no início 
dos anos 80, teve encerrado o suprimento exclusivo 
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por parte do Governo. Então, ela já vivia dentro de uma 
situação de liberdade de mercado. No período de 90 
para cá – o período final do IBC –, trabalhou-se com 
uma situação de preços em queda, em função do fim 
do acordo internacional. Os países produtores tinham 
estoques enormes acumulados, colocaram-nos no 
mercado, e os preços caíram. 

Em 1994, um programa de retenção, uma tenta-
tiva de organização do mercado, alavancada por uma 
geada brasileira, levou ao início de um ciclo de pre-
ços altos. De 1994 a 1998, os preços subiram muito. 
O preço do café brasileiro, por exemplo, chegou a 300 
dólares por saca. 

Esse período levou a um processo extremamen-
te importante para a cafeicultura brasileira. O parque 
produtor foi modernizado. O parque construído nesse 
último ciclo de preços altos, como disse o Dr. Santinato, 
é de cerca de 2,3 milhões ou 2,4 milhões de hectares 
e, mais ou menos, 5 bilhões de pés de café; é o mais 
moderno, o mais produtivo, o mais eficiente de toda a 
história cafeeira.

A partir dessa realidade, o Brasil expandiu enorme-
mente sua produção. Colhemos no ano-safra 2002/2003 
a maior safra da história; foram 50 milhões de sacas. 
Paralelamente, o Vietnã, na Ásia, tornou-se o segundo 
produtor mundial de café; passou a produziu 16 milhões 
de sacas. Estabeleceu-se enorme desequilíbrio entre 
produção e oferta mundial, a partir do final do ano de 
98 até julho de 2002, quando o café atingiu o ponto 
mais baixo da curva de preços. 

O Brasil, no ano-safra 2002/2003, realizou a maior 
exportação em toda a sua história: 29 milhões de sa-
cas de café. E foram consumidas internamente algo 
em torno de 13 milhões a 14 milhões de sacas, o que 
perfaz algo em torno de 41 milhões a 42 milhões de 
sacas. Logo, essa grande safra não foi um problema 
tão sério assim.

Na verdade, o Brasil, com essa liberdade de mer-
cado – e isso está sendo verificado de maneira mais 
clara nos últimos anos –, não tem sido capaz de adotar 
políticas de organização do fluxo de escoamento da 
sua safra capazes de proporcionar sustentação ade-
quada de preços. 

Como os senhores sabem, o café é colhido em 
3 ou 4 meses e comercializado ao longo de 12 meses. 
Então, há uma pressão natural de venda no início da 
safra, nos meses de agosto, setembro e outubro. Isso 
tem levado a um comportamento menos sustentado 
dos preços.

Esse aspecto se reveste de importância muito 
grande, a partir do sistema de globalização em que 
vivemos hoje, principalmente no café. O café tem um 
processo muito intenso, talvez o mais intenso de todas 

as commodities entre a identidade dos ambientes ex-
terno e interno. Quando temos aqui, por exemplo, uma 
queda de preços internos própria dessa pressão inicial 
da entrada da safra no mercado, esse movimento se 
traduz imediatamente no preço externo. O preço exter-
no cede, provavelmente, na mesma proporção, como 
cede quando os movimentos de paridade da moeda 
não obedecem a oscilações muito bruscas etc. Isso 
está traduzido nas circunstâncias de que nós não te-
mos sido capazes de organizar o fluxo de entrada da 
safra de maneira sustentada. Isso significa que pode-
mos, em alguns momentos, vender a preços inferiores 
àqueles que poderiam ser vendidos se mantivéssemos 
comportamento de preços internos menos sujeitos a 
essas oscilações típicas do desequilíbrio de safra.

O importante a considerar é que, com o cres-
cimento da safra brasileira, voltou a crescer a nossa 
participação de mercado. Hoje há um desaparecimento 
da safra entre exportação e consumo interno ao redor 
de 41 milhões a 42 milhões de sacas, o que faz com 
que essas safras que estamos produzindo não devam 
oferecer maiores receios. Era muito comum ouvir de-
clarações, por exemplo, quando a safra de 50 milhões 
estava em vias de colheita, como se aquilo fosse um 
problema e não uma dádiva e uma recompensa à com-
petência do produtor brasileiro. 

Deputado, agradeço a sua atenção. Tentei fa-
lar da maneira mais resumida, para não extrapolar o 
tempo. Caso algo não tenha ficado claro, coloco-me 
à disposição.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Vilela) 

– Muito obrigado, Dr. Guilherme Braga. 
Concedo a palavra ao Dr. Mauro Moitinho Malta 

pelo prazo de 20 minutos. 
O SR. MAURO MOITINHO MALTA – Sr. Pre-

sidente, Sras. e Srs. Deputados, minhas senhoras e 
meus senhores, não vou deter-me no diagnóstico do 
IBC antigo, porque já foi exaustivamente examinado 
pelos oradores que me antecederam. Cada um deles 
exemplificou na sua área de ação o que era o IBC 
antigamente e quais foram os motivos pelos quais se 
extinguiu esse órgão: o seu gigantismo e a perda de 
eficiência. 

Hoje estamos vivendo em outro mundo, mais 
moderno e mais ágil, onde temos que arranjar novos 
e mais eficientes meios de gerenciar as safras de café 
do Brasil. Na condição de representante da indústria 
de café solúvel do Brasil, gostaria de fazer um pe-
queno histórico dessa indústria, que surgiu porque o 
Brasil produzia café em volumes muito grandes e, no 
processo de tratamento desse café, parte do café era 
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quebrado e sua aparência física não era adequada 
aos compradores externos. 

Esse volume de café que não encontrava com-
prador se avolumava no Brasil, e o Governo naquela 
ocasião decidiu estimular a criação da indústria de café 
solúvel, para agregar valor à matéria-prima. E agrega-
mos valor a um produto que não valia nada, porque 
aquele produto não era vendido, não tinha mercado. 
Hoje saímos dessa posição de usuários de um café 
quebrado, inaproveitável, para concorrermos na bus-
ca de um café mais adequado ao nosso consumidor. 
E se, no passado, entramos no mercado por meio de 
uma commodity – apesar de ser um produto indus-
trializado, era uma commodity, porque vendíamos o 
café sem marca, ele chegava na origem, era misturado 
com um café produzido no seu destino e comercializa-
do com outras marcas, e perdíamos a origem –, isso 
mudou com o tempo e hoje temos mais da metade 
das exportações brasileiras de café solúvel feitas por 
meio de um produto embalado no Brasil e com marca 
brasileira. Temos vendido na Rússia e nos países da 
antiga União Soviética mais de 25 marcas de café so-
lúvel brasileiro, tendo aceitação do mercado tão grande 
a ponto de esse café já ser falsificado por produtores 
da Europa e até dos Estados Unidos. 

O setor privado, quando acabou o Instituto Bra-
sileiro do Café, rapidamente se estruturou para con-
seguir fazer uma frente comum de interlocução com o 
Governo sobre as novas estruturas de administração 
das safras. Reunimo-nos, e todos os setores conse-
guiam fazer formulações de políticas de comum acor-
do. Com isso, tínhamos mais estrutura para propor ao 
Governo alguma medida mais eficiente. 

Essa postura, ao longo do tempo, foi sendo modifi-
cada. Com a participação do Parlamento, conseguimos 
criar o CDPC, que é o nosso instrumento de contrapar-
tida com o Governo. É nesse fórum que o setor priva-
do e o Governo apresentam suas dúvidas da maneira 
mais democrática possível, e somos ouvidos. 

Sou representante da indústria de café solúvel 
junto ao CDPC e aos órgãos mais ágeis do Conse-
lho, que são os grupos de trabalho designados para 
analisar a parte orçamentária, a parte de mercado, a 
parte de pesquisa. Ali temos mais tempo para discutir 
tecnicamente os problemas e levar as soluções para 
o âmbito mais amplo do CDPC.

Estamos chegando ao momento em que existe 
um esqueleto a ser resolvido: o espectro do antigo IBC 
ainda pesa em nossa memória. Ele é formado pelos 
seus imóveis. O que fazer desses imóveis? Esse é o 
grande problema. Temos um FUNCAFÉ, que financia as 
atividades cafeeiras. Os recursos desse fundo são gera-
dos por meio dos juros dos financiamentos concedidos 

basicamente aos produtores. Como houve uma série 
de prorrogações de pagamentos, esse fundo diminuiu 
de importância. E é fundamental que seja sustentado. 
Uma das formas de sustentá-lo é fazer com que os 
imóveis do antigo IBC se tornem parte do FUNCAFÉ. 
Mas a gerência desses imóveis não cabe na estrutura 
que temos no Ministério da Agricultura. 

Há, no próprio Governo, uma série de entidades 
mais capazes de gerenciar esses imóveis. Quando digo 
gerenciar, estou falando de uma posição de gerencia-
mento administrativo quase com uma visão privada, 
porque cada armazém desses, no passado, foi feito 
como base na estrutura geográfica que tinha a cafei-
cultura. Mas hoje o pólo cafeicultor se moveu e esses 
armazéns perderam a sua razão de ser, porque nas 
áreas onde estão não há mais café. Esses armazéns, 
portanto, deveriam ter outra destinação. 

Acredito que a própria CONAB, como órgão que 
cuida da parte de estocagem do Governo e que tem 
estrutura mais empresarial, poderia gerenciar esses 
imóveis. Não digo que a posse dos imóveis deva ser 
passada para a CONAB, mas ela poderia ser o ge-
renciador desse processo, pagando, por isso, uma 
taxa de administração ao FUNCAFÉ. Com isso, ob-
teríamos uma forma de manter os bens imóveis em 
poder do FUNCAFÉ, gerenciá-los e gerar renda para 
o FUNCAFÉ. Essa seria uma forma de aumentarmos 
o poder de fogo que o FUNCAFÉ tem em termos de 
financiamento.

Deputado, minha participação se limita a essas 
palavras, porque as partes históricas do IBC já foram 
mencionadas. 

Agradeço-lhes o convite para participar desta 
reunião. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Vilela) 
– Muito obrigado, Dr. Mauro Moitinho Malta. 

Concedo a palavra, pelo prazo de 5 minutos, ao 
Deputado Silas Brasileiro, autor da Proposta de Fis-
calização e Controle nº 9, de 2003.

O SR. DEPUTADO SILAS BRASILEIRO – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, assessores e con-
vidados, realmente esta é uma tarde muito rica, porque 
trouxemos expositores com grande conhecimento sobre 
a antiga autarquia, IBC, e que, sem dúvida, estão forne-
cendo subsídios que servirão de base para o relatório 
de V.Exa., quando deveremos propor, então, qual será 
a destinação do patrimônio do extinto IBC.

O Dr. Mauro Malta falou muito bem sobre o que 
fazer com esse patrimônio. Talvez seja essa, Dr. Malta, 
a razão que nos motivou a fazer a proposta de fisca-
lização e controle. 

Para informação de todos, na verdade o que tem 
ocorrido nos últimos anos é que, cada vez que muda 
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o Ministro da Agricultura, que é o gestor do patrimô-
nio do extinto IBC, ele julga por si mesmo, sem ouvir o 
segmento, que determinado patrimônio, determinado 
imóvel não é mais necessário para a política do café. 
O que ele faz? Devolve isso para a Secretaria do Pa-
trimônio da União. Ela incorpora, então, ao patrimônio, 
e nós perdemos aquilo que conquistamos ao longo 
dos anos. Isso tem sido feito com grande freqüência, 
ao ponto de termos armazéns e escritórios utilizados 
pela cafeicultura que estão sob ação judicial, porque 
foram devolvidos, e agora a União quer tomar posse, 
sendo que estão cumprindo exatamente a finalidade 
para a qual foram construídos. Essa é a nossa grande 
preocupação.

Queremos, então, num primeiro momento, que 
sejam respeitados esses imóveis, que são necessários 
para a formulação de uma política de café. O restante 
dos imóveis poderia ser destinado, sem dúvida, à ad-
ministração da CONAB, que é o órgão gestor compe-
tente, logicamente em parceria com o CDPC, fazendo 
com que também o FUNCAFÉ possa auferir uma parte 
do rendimento desses imóveis que serão colocados 
à disposição da CONAB. Mas colocar à disposição é 
uma coisa e transferir é outra totalmente diferente. E o 
que tem ocorrido é pura e simplesmente a transferên-
cia. Nós estamos perdendo uma fonte de renda para 
o FUNCAFÉ e, conseqüentemente, o controle desse 
patrimônio construído ao longo de muitos anos.

Temos debatido, inclusive, a necessidade de de-
terminarmos qual a política de café que queremos para 
o Brasil, de que tamanho queremos ser, para depois 
definirmos o que teremos para ser disponibilizado. Ago-
ra está sendo feito o processo de georeferenciamento 
para conhecermos realmente o nosso tamanho e qual 
é a nossa vocação. 

Como disse o Dr. Santinato, as nossas fazendas 
de pesquisa, os nossos edifícios, a sede do extinto IBC, 
os nossos escritórios, os nossos apartamentos, tudo 
isso foi desaparecendo ao longo do tempo. Na verdade, 
não tínhamos condição e capacidade de acompanhar 
a destinação desses recursos. Então, o que nos resta é 
aproveitar este momento da PFC e fazer uma proposta 
firme para o Governo sobre como deveremos gerir o 
restante do patrimônio do IBC. Inclusive, existem doa-
ções irregulares, invasões. Temos de conhecer todo o 
processo e ver quais são as ações cabíveis para que 
possamos recuperar o que for possível. 

Dr. Guilherme, é importante destacarmos que 
somente a Secretaria de Patrimônio da União, a CO-
NAB e a EMBRAPA têm poder de possuir imóvel da 
União. Os Ministérios não têm nenhum patrimônio. 
Então, quando se transfere para a SPU, acabou, não 
tem mais volta. E é o que está acontecendo. Foi o que 

ocorreu na gestão de todos os Ministros, inclusive do 
Ministro Roberto Rodrigues. Temos contratos que estão 
vencidos, de escritórios que estão sendo utilizados. E 
até hoje não conseguimos sequer a renovação, mes-
mo trazendo toda a justificativa da utilização que está 
sendo dada a esse patrimônio.

Precisamos realmente encarar essa questão com 
muita seriedade, a fim de que possamos desenvolver 
uma política competente para a cafeicultura nacional, 
visando, sem dúvida, não só ao valor econômico, ao 
valor histórico, mas, acima de tudo, ao valor social da 
cafeicultura.

Elaboramos algumas perguntas e as distribuímos 
à Mesa, para ficar mais fácil o retorno. É bom deixar 
claro que esta audiência está sendo gravada para servir 
de subsídio ao relatório a ser feito posteriormente. 

Faço as seguintes perguntas ao Dr. Roberto San-
tinato, engenheiro agrônomo do PROCAFÉ: que im-
pactos houve, com a extinção do IBC, no programa 
de pesquisas cafeeiras? Em relação ao patrimônio, na 
sua avaliação, era necessário a sua preservação para 
por em desenvolvimento uma política cafeeira para o 
País? Com a transferência, doação e outras desatina-
ções dadas ao patrimônio, em sua opinião, quais os 
imóveis que eram e que são necessários para o desen-
volvimento e apoio de uma política cafeeira? Exemplo: 
fazendas experimentais, armazéns, escritórios etc. O 
que aconteceu com a equipe técnica do extinto IBC? 
O conhecimento acumulado ao longo dos anos está 
sendo aproveitado em benefício do setor? Esses co-
nhecimentos estão sendo transferidos para os novos 
técnicos ou estão desaparecendo com a inteligência 
que temos? O que V.Sa. acha do modelo atual do con-
sórcio de pesquisas, administrado pela EMBRAPA? 
Ele substitui satisfatoriamente o modelo existente na 
época do IBC ou deveremos aperfeiçoá-lo, ou mesmo 
criar outro modelo? Isso está diretamente ligado à sua 
área, Dr. Roberto Santinato .

Para o Dr. Paula Motta, faço estas indagações: 
como V.Sa., uma das pessoas que trabalharam mais 
tempo no IBC e que acompanhou a gestão de vários 
presidentes, via a importância do Instituto e de sua 
estrutura para o agronegócio do café? Na sua opinião, 
quais as motivações que levaram à extinção do IBC e, 
conseqüentemente, quais os impactos gerados para 
o agronegócio do café no Brasil? Quais os prejuízos 
causados com a desativação da biblioteca, o desapa-
recimento do acervo técnico e a desestruturação do 
corpo de pesquisadores e gerencial? Não seria mais 
prudente acertar uma restruturação da autarquia em 
vez de sua extinção? Na ocasião em que V.Sa. era 
diretor do IBC, foram implementadas medidas de alta 
relevância para expansão do consumo interno e ex-
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terno – por exemplo, a abertura de mercado do Japão. 
Ações dessa envergadura foram paralisadas, e hoje 
muito se reclama que o Brasil não tem uma política 
de agregação de valor e expansão do consumo, o 
que contribuiria sobremaneira para atenuar as crises 
de preço que atravessamos pelo excesso de produ-
ção e baixo consumo. Na sua opinião, que falta faz a 
estrutura física e técnica existente na época, compre-
endendo programas para o aumento do consumo, da 
competitividade e da qualidade do café? E o que é 
necessário para que a cadeia do café tenha uma po-
lítica mais eficaz? Por último, que avaliação V.Sa. faz 
do Conselho Deliberativo da Política do Café – CDPC? 
Na sua opinião, devemos fortalecer o Departamento 
do Café, o nosso DECAF, aumentando a sua estrutura, 
ou mantê-lo como se encontra? 

Dr. Guilherme, como V.Sa. avalia a abrupta ex-
tinção do Instituto Brasileiro do Café? O processo de 
extinção foi necessário ou foi uma ação precipitada? 
O processo de extinção trouxe conseqüências nega-
tivas e proporcionou prejuízo para o setor que V.Sa. 
representa (no caso, a exportação)? As exportações 
brasileiras mantiveram seu curso normal na ocasião 
da extinção? Se fosse mantida essa normalidade ou se 
a autarquia fosse reestruturada, teríamos mais agres-
sividade no mercado ou não? Os dados estatísticos 
foram prejudicados e a representatividade do setor, em 
âmbito internacional, sofreu perdas de influência? Por 
último: extinto o IBC, foram interrompidas as previsões 
de safras e a base de dados sobre a área de produção 
brasileira. Que impactos isso trouxe ao mercado? 

São essas as nossas perguntas, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Vilela) 

– Muito obrigado, Deputado Silas Brasileiro, autor da 
Proposta de Fiscalização e Controle.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO TURRA – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Vilela) 
– Concedo a palavra ao Deputado Francisco Turra.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO TURRA – Depu-
tado Silas Brasileiro, compreenda-nos, porque temos, 
nesta mesma hora, reunião em outra Comissão. Com 
tantas perguntas, S.Exa. disseca tudo sobre o café no 
Brasil. Aliás, um país que não se preocupa com um 
produto que é número um no ranking mundial, tem de 
esquecer outras coisas.

Deputado Silas Brasileiro, só quero agregar às 
suas perguntas o seguinte: em 1997, nós, representan-
tes da Casa Civil, da CONAB e de outros órgãos dos 
Ministérios da Agricultura e da Indústria e Comércio, 
discutimos o destino dos armazéns e também da políti-
ca do café. Continuaria com o Ministério da Indústria e 
Comércio a armazenagem – CONAB –, e a EMBRAPA 

assumiria o compromisso de criar um departamento 
especial para fomentar a pesquisa. Esse era, mais ou 
menos, o desenho. 

Indago se isso era adequado, por que não man-
dou, o que aconteceu. Até mesmo em relação aos 
imóveis, na época, falava-se em 120 apartamentos. 
Eu não sabia o número, mas o Deputado Zonta me 
passou. Esse patrimônio ia se deteriorando, como o 
da CONAB, da CIBRAZEM etc. A racionalização desse 
patrimônio imobiliário, para transformá-lo em benefício 
da cafeicultura brasileira, era o desenho que se fazia. 
Então, gostaria que isso fosse agregado às respostas. 
Até porque temos um outro compromisso na Comis-
são, nobre Deputado Leonardo Vilela.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Vilela) 
– Muito obrigado, nobre Deputado Francisco Turra, ex-
Ministro da Agricultura – portanto, profundo conhecedor 
do tema, assim como o Deputado Silas Brasileiro.

Antes de ouvirmos os nossos expositores para 
que respondam as indagações formuladas, informo 
que há 2 Deputados inscritos.

Passo a palavra ao primeiro inscrito, Deputado 
Odacir Zonta, ex-Secretário de Agricultura do Estado 
de Santa Catarina.

O SR. DEPUTADO ZONTA – Sr. Presidente, nobres 
palestrantes, caros colegas Parlamentares, técnicos, 
funcionários e imprensa presentes, é lógico que, sendo 
representante de Santa Catarina, onde o café pratica-
mente não existe, é estranho fazer uma intervenção.

Eu dizia, na Presidência, que o Estado de Santa 
Catarina foi o maior produtor de café do Brasil, e numa 
ilha, a Ilha de Florianópolis, quando se iniciou a colo-
nização deste País. Lógico que produziam para o con-
sumo próprio. Ainda hoje há algumas espécies de café 
preservadas pelos açorianos, que as trouxeram à época. 
Mas não é sobre o tempo ido que vamos falar. 

Todas as indagações feitas nesta Comissão con-
templam as nossas dúvidas. Gostaria de pedir permis-
são ao Deputado Silas Brasileiro para também aditar ao 
questionamento de S.Exa. as nossas questões dirigidas 
aos palestrantes sobre esse tema tão importante. 

A primeira pergunta é a seguinte: se fosse feita 
uma avaliação desse patrimônio todo, especialmente no 
Distrito Federal, com esses terrenos de 120 apartamen-
tos em áreas importantes, quanto poderia estar valen-
do isso hoje? São áreas construídas de 4.692 metros, 
na EMBRATUR; 39.740 metros, no Setor de Autarquia 
Norte. Enfim, quando poderia valer isso? Como disse 
o Deputado Francisco Turra, isso poderia ser revertido 
especialmente para o setor da cafeicultura. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Vilela) 

– Muito obrigado, Deputado Zonta.
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Concedo a palavra ao Deputado Moacir Miche-
letto.

O SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO – 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Deputado 
Silas Brasileiro disse que hoje é uma tarde históri-
ca para todos nós, porque fazem parte da Mesa 2 
ex-diretores do IBC. Temos a indústria, representa-
da pelo Dr. Mauro Moitinho Malta; e o Sr. Roberto 
Santinato, que tem cabelos brancos, é engenheiro 
agrônomo, como nós. Também temos na platéia um 
ex-Ministro, Secretário da Agricultura, o maior expor-
tador de café do Brasil, Deputado Silas Brasileiro, 
e tantos outros.

Fiquei sabendo Santa Catarina foi o maior pro-
dutor de café do Brasil. Não sabia disso. Aliás, o maior 
plantador de arroz do mundo também está aqui pre-
sente: o nosso Deputado do Rio Grande do Sul.

É claro que o Deputado Silas Brasileiro completou, 
para cada palestrante, as observações, as perguntas 
que foram feitas. Quero fazer uma afirmação, apenas 
com o raciocínio de engenheiro agrônomo, de ex-ex-
tensionista. O meu Estado do Paraná já foi o maior 
produtor de café do Brasil.

Quero dizer aos 2 ex-diretores que sou vice-pre-
sidente da Federação da Agricultura, desde a gestão 
do Sr. Paulo Carneiro Ribeiro, que também foi diretor 
do IBC e vivia 24 horas por dia tratando do café, in-
clusive nas sua fazendas. Lamentavelmente, morreu 
indignado, porque, quando ele era presidente da Fe-
deração da Agricultura do Estado do Paraná e eu vice-
presidente, fomos expulsos do local – era patrimônio 
do IBC – onde funcionava aquela Federação, dando 
lugar, inclusive, ao SNI.

Queremos fazer, inclusive, uma manifestação em 
Curitiba, com tratores, com ceifas, tentando mostrar 
a nossa indignação. Trata-se de um patrimônio que é 
nosso, que veio do homem do campo, que o construiu. 
De repente, vimos esse desmanche todo do “crime 
Collor” – podemos chamá-lo assim –, que terminou 
com o CETRIN, com a EMBRATER, com o IBC etc. 
Esse é o preço que a Nação paga pelo sucesso dos 
seus governantes. Mas, de repente, começamos a olhar 
para a frente, não pelo retrovisor, e ver o que pode ser 
feito na política cafeeira.

Sou um pequeno produtor. Não sou igual ao 
Deputado Silas Brasileiro, tenho apenas 30 mil pés de 
café. Planto um café adensado. O meu Município, As-
sis Chateaubriand, foi um dos maiores produtores de 
café da região. Na geada de 1975, eu era extensionista 
agrícola, inclusive da antiga ACARPA, hoje EMATER. 
Vim de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro. Eu me 
formei em técnico agrícola em Jaboticabal, São Paulo. 
O meu primeiro serviço foi um programa de governo 

para a erradicação do café. Os senhores estão lembra-
dos disso. As pessoas que estão aqui – algumas um 
pouco carecas, outras com cabelos brancos – sabem 
disso. De repente, tem-se uma política para pagar para 
arrancar café. Estou completando 18 anos na EMATER. 
Comecei naquela época com um jipe. Ia contar café 
para ser erradicado, porque o Governo não pagava. 
Depois vimos tudo isso. E esse não foi o grande crime, 
mas sim o “crime Collor”. Estamos pagando até hoje 
por isso. Vamos levar, talvez, 100 anos para recuperar 
o que esse cidadão e seus meninos fizeram.

Vimos as ponderações do Deputado Silas Brasi-
leiro. Não quero falar da Secretaria do Patrimônio da 
União nem dos imóveis. Perguntaram qual é a política 
de café para o Brasil. Afinal de contas, o que o País 
quer com o café? Eu estava dizendo ao Deputado Silas 
Brasileiro que quero ver se consigo levá-lo ao Paraná, 
juntamente com alguns técnicos.

Eu sou de Assis Chateaubriand. A 16 quilôme-
tros dali está o Município de Jesuítas, que talvez seja 
o maior produtor de café do Paraná. É uma pequena 
propriedade – há gente com meio alqueire, 1 alquei-
re, 5 alqueires, no máximo –, onde se desenvolve 
algo importante: o café adensado. Eu também tenho 
1 alqueire plantado, com 30 mil pés. Quero mostrar, 
inclusive, a importância que o café tem. Às vezes 
vinha uma geada e levava tudo, mas eu recuperava 
o que havia sido perdido, produzia. Agora, devo ter 
um milésimo da produção do Deputado Silas Brasi-
leiro. Estou tentando ter uns 200 sacos. Penso que 
não vale a quantidade, mas sim a intenção, não é? 
Hoje, os jornais noticiaram a queda da Bolsa, porque 
o Deputado Silas Brasileiro entrou no mercado ven-
dendo café. (Risos.)

O que quero dizer é que estamos lá. Gostaria 
que o produtor Mauro Moitinho Malta ouvisse esta ob-
servação: o pequeno produtor está entrando no café 
adensado, mas também, ao mesmo tempo, no café 
orgânico, desenvolvendo-se rapidamente. Na econo-
mia de escala ele não pode produzir como o Depu-
tado Silas Brasileiro, mas está se agregando a vários 
pequenos produtores, tentando industrializar o café 
orgânico. Eu perguntava ao Deputado Silas Brasileiro 
se há mercado para isso. Talvez possamos conquistar 
na indústria nacional ou lá fora o café orgânico. Essa é 
a saída para a situação que estamos vivendo na cafei-
cultura brasileira. Não queremos olhar pelo retrovisor 
o que eles vão ter de fazer agora.

Então, pergunto qual é a política do café adensa-
do, do café orgânico. O Paraná foi um grande produtor 
e hoje perde para o Estado de Minas Gerais. Qual é 
a nossa saída em relação ao café? O que me preo-
cupa, na política do café, é a organização da produ-
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ção. Devemos ter uma visão no sentido de organizar 
a produção. Em visita a vários países do mundo, faço 
essa observação. Se eu estiver errado, o Dr. Mauro 
Moitinho Malta poderá me corrigir depois. Nós não po-
demos ser apenas um país. Somos o maior produtor, 
somos isso, somos aquilo, mas estamos exportando 
apenas a produção primária. Se um grupo de empre-
sários brasileiros deseja montar uma indústria de café 
na França ou na Itália, eles não deixam. Transformam 
aquilo e vendem para o mundo.

Eu fico preocupado com a política em si, embora 
seja leigo no assunto, pois sou engenheiro agrônomo. 
Como podemos ingressar na França, na Itália, nos Es-
tados Unidos? Não basta ter uma placa no aeroporto, 
como faz a Colômbia, dizendo que vende o melhor 
café do mundo. Precisamos conquistar o mercado e, 
na Europa, fazer a nossa própria indústria. Eles vêm 
para cá, instalam-se aqui, sem problema. E nós não 
conseguimos nos instalar lá. 

Registro minha felicidade com a realização des-
ta audiência pública. Já participei da outra. Temos de 
resgatar o IBC, essa é a realidade. Eu não me confor-
mo com a situação. O Dr. Paulo Carneiro Ribeiro, que 
morreu com quase 80 anos, também não se confor-
mava. Ele, que se dedicou, durante toda sua vida, à 
agricultura, ao café, morreu triste, porque foi expulso de 
uma federação. Tivemos de sair de lá e procurar outro 
ambiente, porque a Secretaria do Patrimônio da União 
pegou tudo o que está aí. Temos de resgatar isso.

Faço, portanto, essas observações. Tenho absolu-
ta certeza de que o café ainda representa uma econo-
mia extraordinária neste País. Ele tem valor histórico, 
econômico e social. Os senhores, que são o grande 
patrimônio do café, não esmoreçam. Continuem ali-
mentando suas esperanças. Esta Casa tem de adotar 
uma posição quanto à política do café no Brasil.

Eram essas as minhas considerações.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Vilela) 

– Muito obrigado, Deputado Moacir Micheletto. 
Concedo a palavra ao Dr. Roberto Santinato, para 

que responda as perguntas que lhe foram dirigidas.
O SR. ROBERTO SANTINATO – Primeira ques-

tão: quais foram os impactos da extinção do IBC no 
programa de pesquisa? Foi a paralisação total. Houve 
casos em que simplesmente passaram um trator em 
cima dos ensaios. Em Campinas, tínhamos um ensaio 
de genética do falecido Alcides Carvalho. Tínhamos 6 
safras e precisávamos de mais 4 para fechar o ciclo. 
A propriedade foi cedida à Prefeitura Municipal, e sim-
plesmente passaram um trator para fazer um campo 
de motocross. Ainda bem que não saiu, porque os vi-
zinhos não deixaram. 

Houve várias barbaridades. Falando mais ain-
da do norte, nós tínhamos uma fazenda em Brejões, 
Garanhuns, no Estado de Pernambuco, onde se fazia 
tecnologia para o pequeno produtor do norte do País. 
Uma das idéias do IBC, à época, era desenvolver a 
cafeicultura no norte para que não tivéssemos de le-
var café do sul para lá, evitando, assim, ter de fazer 
o transporte, fazendo a própria cafeicultura. Ela sim-
plesmente foi invadida por bóias-frias, e encerraram-
se as atividades. A perda foi total, houve paralisação. 
Em resposta a isso, por intermédio da PROCAFÉ – o 
Dr. Mota disse que ela não está bem situada no Minis-
tério – e dos antigos funcionários do IBC, na área de 
pesquisa, entre eles José Brás Matiello, o pessoal de 
Varginha e do Triângulo Mineiro, foram criadas várias 
fazendas experimentais, por meio de associações de 
produtores. A propósito – o Dr. Silas sabe disso –, em 
Carmo do Paranaíba temos uma fazenda que está 
funcionando há 14 anos com o dinheiro da associa-
ção. Mais recentemente, nós criamos na universidade 
particular de Uberada um campus experimental da 
moderna cafeicultura irrigada, que cresceu muito nes-
ses últimos 10 anos, no Brasil. Abriu, inclusive, uma 
das regiões que não existia, em se tratando de café, e 
hoje produz cerca de 600 mil sacas, em apenas 15 mil 
hectares, que é a parte oeste da Bahia. O Deputado 
João Almeida, nosso conhecido, é cafeicultor lá – da 
cafeicultura irrigada. 

A iniciativa privada supriu algumas lacunas nes-
ses casos, mas nós perdemos um absurdo! De fato, 
fomos vendidos. 

Em relação ao patrimônio e a sua avaliação, era 
necessária a sua preservação. Sem dúvida alguma, 
existiam fazendas padrões, como a de Patrocínio, a de 
Santo Antônio do Amparo e a de Varginha. A de Vargi-
nha conseguiram segurar através da cooperativa e do 
esforço particular do colega José Edgar Pinto Paiva. 
Conseguiram segurar uma meia dúzia delas. Quanto 
às outras, o destino foi dado, não sei como; às vezes, 
por doações. Existem muitas doações irregulares. A de 
Campinas mesmo é irregular, e existe documentação 
em relação a isso tudo. 

Com a transferência da doação a outras destina-
ções, dado o patrimônio, na minha opinião, quais os 
imóveis que seriam necessários ao desenvolvimento 
e apoio da política cafeeira? Fazenda experimentais, 
armazéns e escritórios. 

Como bem disse o pessoal aqui na mesa, a ca-
feicultura deslocou-se do Paraná, onde fica a grande 
unidade armazenadora de café, principalmente para 
Minas Gerais, que hoje afeta mais ou menos 50%. Mas, 
mesmo dentro de Minas Gerais, existem armazéns 
que não sabemos que fim deram. Na Zona da Mata, 
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onde trabalhei por 6 anos – conheço bem aquele re-
gião –, não sabemos nas mãos de quem estão 3 ou 
4 armazéns. Trata-se de uma pequena cafeicultura. É 
como no Paraná: 2 ou 3 hectares, no máximo 10 hec-
tares. O maior retentor social daquela região é o café. 
Se tirarmos o café não existe outra opção, a não ser 
o eucalipto e o cabrito. Não dá para fazer mais nada 
lá. No Espírito Santo também é assim. 

O que aconteceu com a equipe técnica do IBC? 
Ficamos no PROCAFÉ, nestes últimos anos, tentando 
fazer a parte que cabe ao Ministério da Agricultura, que 
é de fiscalização, em um sistema de rodízio, e fazen-
do o que mais amamos, ou seja, a pesquisa cafeeira. 
Toda a turma antiga, estamos com nossos 60 anos de 
idade, ainda está trabalhando. Só não conseguimos 
transmitir aos novos agrônomos e novos técnicos para 
formar uma equipe que viria a nos suceder, como su-
cedemos outra equipe, na época em que foi iniciado 
o IBC. Aprendemos com os grandes mestres da cafei-
cultura – Alfredo Kipper, Ângelo Paes Camargo. Eles 
eram o supra-sumo da cafeicultura e passaram isso 
para o IBC, graças ao Dr. Paulo, que criou o núcleo 
de Campinas, que dirigia toda a parte tecnológica da 
cafeicultura internacional e também exportava tecno-
logia para outros países. 

Ainda estamos aí, felizmente. Alguns estão apo-
sentados, outros estão querendo aposentar-se, mas 
ainda trabalhamos com pesquisas e com consultoria. 

Quanto à transferência de tecnologia, muito pouco 
foi feito, porque, dentro do PROCAFÉ, não houve entra-
da de novos técnicos e agrônomos. Passamos alguma 
coisa ou tentamos passar através de publicações, mas 
o importante é o dia-a-dia do agrônomo velho com o 
agrônomo novo, de um técnico velho com um técnico 
novo. É fazendo pesquisas que se aprende. 

Quanto ao atual modelo da EMBRAPA, existe 
um problema muito grave. O FUNCAFÉ libera recur-
sos – não sei quanto está liberando hoje, mas chegou 
a liberar até 12 milhões de reais num único ano – às 
instituições de pesquisa, como as Universidades de 
Viçosa, de Lavras e de Piracicaba, assim como anti-
gamente existia no IBC convênios com Piracicaba e 
Viçosa para fazer trabalhos de pesquisa essencialmente 
pura. O corpo do IBC sempre fez pesquisa essencial-
mente prática, ou seja: o que se usa? E já passava 
para o produtor o que era melhor e o que deveria usar, 
enquanto a retaguarda universitária procurava saber 
o porquê daquilo. 

A EMBRAPA, que coordena essa parte, na rea-
lidade, só administra o dinheiro, porque em seu corpo 
técnico não existem muitas pessoas que trabalham 
com café. Apenas 2 ou 3 colegas trabalham com café, 
a maioria não trabalha e nunca trabalhou. E não se 

monta uma estrutura de profissionais que trabalhem 
com o produto da noite para o dia. Então, isso é re-
passado para as universidades. Mas o que acontece 
nas universidades? Quando chega num departamento, 
por exemplo, no Departamento de Química de Viçosa, 
o professor catedrático quer que o aluno vá fazer um 
mestrado em café. Ele termina o mestrado e não dá 
continuidade, não fica no ramo do café.

O FUNCAFÉ está servindo para formar profis-
sionais, o que, evidentemente, é bom – novos profis-
sionais, mestrados, PhD –, mas eles não dão conti-
nuidade à cafeicultura. 

Só para fazer um comparativo, essas fazendas 
experimentais particulares, no caso de Carmo do Pa-
ranaíba, da CREUPI, em Pinhal, de Uberaba, em Mi-
nas Gerais, e Barreiras, na Bahia, estão produzindo 
praticamente 3 vezes mais sem dinheiro do Governo. 
Usam dinheiro do bolso do produtor, da iniciativa pri-
vada na cafeicultura e produzem mais trabalhos de or-
dem essencialmente prática, ou seja, já vai direto para 
o produtor utilizar, do que todo esse dinheiro que está 
sendo jogado nessas instituições. O que interessa é 
sabermos o que plantar, como plantar, como colher, 
que qualidade de café vamos fazer. A cultura interes-
sa por isso. O suporte desses convênios tem muito 
dinheiro colocado para construções dentro dessas 
instituições e para veículos. Existiam instituições que 
possuíam mais veículos do que profissionais. Isso já 
é sabido, não é uma novidade que estou passando 
aos senhores.

Então, deveria se sentar novamente, reunir essas 
instituições – Viçosa, Lavras, São Paulo, Jaboticabal, 
que também tem uma pessoa muito boa em café, Bo-
tucatu etc. –, reunir todo esse pessoal do Norte e do 
Sudeste e redimensionar a aplicação desses recursos 
do FUNCAFÉ para pesquisa cafeeira, porque, na mi-
nha opinião, não há maldade nisso, mas, infelizmen-
te, o final é que estamos formando gente que não vai 
ficar na cafeicultura.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Vilela) 

– Agradeço ao Dr. Roberto Santinato.
Com a palavra o Dr. José de Paula Motta, para 

suas respostas.
O SR. JOSÉ DE PAULA MOTTA – Muito obriga-

do, Sr. Presidente.
Já respondemos a tanta coisa que ficamos per-

didos! Ouvi as perguntas do Deputado Silas, mas al-
gumas delas já respondemos aqui. Sua principal pre-
ocupação eram os motivos que levaram à extinção do 
IBC, e eu já disse que acreditava que era porque havia 
uma série de estruturas verticais.
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Há uma coisa muita interessante na pergunta do 
Deputado Silas e nos comentários do Dr. Santinato. A 
pessoas têm que entender que naquela época o IBC, 
como tinha recursos, trabalhava em treinamento. Lem-
bro-me de que, quando esse pessoal era novo e entrou 
no IBC, todo mundo fazia treinamento. O que sentimos 
hoje é que o Governo faz um esforço muito grande, mas 
a autarquia, como é muito concentrada... Funcionário 
do IBC não progredir era muito difícil, porque havia trei-
namento para tudo. Vemos a parte experimental que o 
IBC criou sem nunca ter tido uma estação experimen-
tal. Quando chegamos ao IBC, deveria haver entre 40 
e 50 agrônomos espalhados pelo Brasil.

Há outra coisa interessante para contarmos. O 
Deputado lembrou uma coisa muito engraçada, que 
era um programa de erradicação. Não participei desse, 
que foi um pouco antes da minha época. Fui ao IBC 
para ajustar um programa de erradicação, mas nin-
guém entendia. O Governo tinha estocado 70 milhões 
de sacas de café e estava pressionando porque consi-
derava uma perda econômica, porque nunca mais iria 
usar aquele café. E o Paraná voltava a ter uma outra 
safra enorme de café. Então, o Governo tinha 70 mi-
lhões de sacas de café e o Paraná teve uma produção 
muito grande, se não me engano, das maiores. Era a 
safra de 1965/1966. O Governo ficou apertado. Com 
uma safra grande no Paraná, o Brasil com uma safra 
grande, o Governo achou mais barato pagar para ar-
rancar do que acumularmos mais de 30 milhões de 
saca no estoque. Esse é um dos motivos. 

Realmente, foi algo terrível que aconteceu, por-
que o IBC não tinha estrutura para arrancar esse café, 
essa era a grande verdade. E o dinheiro que eles de-
ram para arrancar foi um incentivo enorme! Todo mun-
do arrancou café bom, café médio, café de todo tipo. 
Chegou a tal ponto que o Brasil arrancou metade de 
sua área plantada de café. E para o Brasil não perder 
espaço lá fora... Porque esse café era igual ao café 
que temos hoje no Governo. Ele não serve muito para 
exportação, é um café desmerecido. Estes 70 milhões 
de sacas não eram de cafés novos. E o Brasil, para po-
der recompor sua capacidade, 3 a 4 anos depois teve 
que financiar o replantio de café. Quer dizer, parecem 
duas coisas completamente diferentes.

Em relação a algo interessante que disse o Depu-
tado Silas Brasileiro, poderíamos contar aqui uma ex-
periência em relação a esses programas de incentivo. 
Essa experiência contou, inclusive, com a participação 
de nós 3. O Brasil fez um trabalho muito bonito com o 
Japão, mas hoje está difícil conseguirmos recursos. Há 
uma frase que diz assim: “O coelho só corre quando 
tem uma cenoura na frente; sem cenoura, o coelho não 
corre”. A mesma coisa é com o cachorro de corrida: tem 

que ter um coelho na frente. Nessa época, o Japão era 
um pequeno consumidor de café. Desse empreendi-
mento participaram eu, o Dr. Guilherme e o Dr. Mauro, 
que ficou uma temporada no Japão. Depois, ele não 
conseguiu ficar, não agüentou o Japão e voltou. 

O Governo autorizou que incentivássemos o 
consumo do café no Japão. Acho que essas coisas, 
para serem bem feitas, têm que ser feitas por meio da 
iniciativa privada, não por meio do Governo. O Gover-
no é muito incompetente para mexer com isso, essa 
é a grande verdade. Tanto faz IBC ou o Ministério da 
Agricultura, o Governo é meio incompetente para uma 
série de coisas. 

Envolvemos 11 empresas japonesas. Naquela 
época, o IBC tinha um escritório em Hong Kong. De-
veríamos ter em Hong Kong perto de 600 mil sacas de 
café guardadas, justamente para ter um entreposto para 
vender na Ásia. Fizemos um subsídio de exportação 
para o Japão. Era uma espécie de operação casada. 
Se não me engano, eram 10 empresas. Havia empre-
sas multinacionais acionárias e uma empresa familiar 
do Japão que está lá até hoje, a Soeshima. Fizemos 
um contrato com eles. Cada café que importavam do 
Brasil, dávamos um de graça de Hong Kong.

(Não identificado) – Era um outro saco.
O SR. JOSÉ DE PAULA MOTTA – Sim, era um 

outro saco. A empresa comprava um e levava um. Assim 
acontecia com as 10 empresas, porque lá não se pode 
fazer de maneira diferente para as empresas, porque 
uma combina com a outra. Para essa Soeshima dáva-
mos duas sacas, para ela fazer a mídia de televisão. 
Era um contrato, eles tinham que apresentar trabalho. 
Japonês é sério para isso. Passaram-se todos estes 
anos e hoje vemos que o Japão consome muito mais 
café do que chá. Já é o terceiro país consumidor de 
café, na frente da Itália. Foi iniciativa privada. 

Hoje, se bolamos um programa – não estou fa-
zendo crítica ao Governo – em que há um pequeno 
incentivo, um subsídio pequeno, que mesmo se um 
país reclamar lá fora ganha-se mais 2 com ele, é uma 
dificuldade. Não estou criticando o Governo, que deve 
estar certo em sua política econômica, mas é muito 
cartesiano. Se quisermos montar um negócio como 
esse não podemos. 

É muito difícil ganharmos a exportação de café 
com valor agregado por meio de exportação de um 
produto trabalhado; seria o café torrado, o moído e o 
solúvel. Do café solúvel já temos a maior parte mun-
dial, estamos caminhando, mas poderíamos caminhar 
melhor se fizéssemos algo que pudesse aderir ou fazer 
uma parceria entre a iniciativa privada de lá e a nossa 
iniciativa privada. Esse é um dos papéis do Governo. 
Ele deve entrar no meio para ver se puxa alguma coisa 
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que possa desenvolver. Naquela época, era mais fácil; 
havia um duplo orçamento. Hoje, temos uma série de 
problemas. O Governo está muito preocupado com o 
déficit primário, e em qualquer coisa nesse sentido há 
um subsídio envolvido. 

Na verdade, era mais fácil traçarmos instrumentos 
de que a iniciativa privada e o Governo participassem e 
fossem para frente. Em todo caso, sou muito otimista. O 
trabalho que o Governo tem feito com a iniciativa privada 
é muito grande, por meio do Conselho Deliberativo da 
Política do Café. Existe interesse. Sou contemporâneo 
de faculdade do Roberto e sei que há o interesse de ser 
o mais democrata possível. Lembro que, na Câmara, 
questionavam se os Deputados eram convidados. Os 
Deputados estavam sempre convidados. Há sempre 
lugar no Conselho Deliberativo da Política do Café para 
os Deputados, que vão lá assistir às reuniões. 

Sinceramente, nunca critiquei uma reformulação 
em qualquer órgão do Governo. O que critico é se 
fazer uma extinção rápida, de um dia para outro, em 
que ninguém ganha. Não se transfere para outro órgão 
o que o Governo tem. Ele está dando esse exemplo 
do PROCAFÉ. Não há o que transferir. Transfere um 
penduricalho e o negócio não vai para frente. E o Mi-
nistério também não tem esse sistema de assistência 
técnica. Então, eles ficam lá sem saber quem é quem 
nem o que fazer. 

Acho que há formas de acabar com uma insti-
tuição: que se dê um prazo em que o interventor ou 
o próprio Presidente faça a extinção, para não haver 
solução de continuidade. 

Sr. Presidente, fico muito honrado em partici-
par desta reunião. Enquanto estivermos no Ministério 
tentando dar nossa colaboração, estamos sempre às 
ordens no sentido de acolher os Deputados e trocar 
idéias, o que só faz engrandecer nosso trabalho.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Vilela) 

– Muito obrigado, Dr. José Motta. 
Concedo a palavra, para as respostas, ao Dr. 

Guilherme Braga.
O SR. GUILHERME BRAGA – Muito obrigado, 

Sr. Presidente.
As indagações que o Deputado Silas Brasileiro 

fez são mais ou menos correlatas ao mesmo tema, ou 
seja, a forma como se operou a extinção do Instituto 
Brasileiro do Café. 

Realmente, o processo de extinção foi abrupto, 
não obedeceu a nenhum processo de coordenação. 
Com isso, algumas áreas foram prejudicadas. Diria que 
o setor que eu represento, o comércio exportador, teve 
prejuízos de natureza passageira. Eles se traduziram 
mais no fato de que nos primeiros momentos não havia 

uma autoridade para liberar carga, pela qualidade, a 
Receita Federal não era familiar com os procedimen-
tos do IBC e por aí afora. Mas foi algo que, em pouco 
tempo, se resolveu, até pela tradição de que o comércio 
exportador sempre operou livremente, ou melhor, sob 
a jurisdição do IBC mas operacionalmente mais livre. 

Mas ocorreram problemas. Por exemplo, na base 
estatística, o IBC fazia esse tipo de trabalho, aliás, com 
muita eficiência, e levou algum tempo para que fosse 
restabelecida essa fonte de organização de dados de 
mercado. 

Hoje a entidade que eu represento fez um trabalho 
grande nesse sentido e recompôs a memória, existem 
dados de exportação, mercados, preços etc. 

Um setor onde houve de fato uma grande solu-
ção de continuidade foi, como o Santinato explicou, 
a área de pesquisa. Como a pesquisa era conduzida 
diretamente pelo IBC, principalmente com o uso de 
atividades nas áreas de fazendas experimentais etc., 
houve um lapso que perdurou durante muito tempo, 
mas que foi resolvido, porque o modelo escolhido de se 
concentrar a coordenação da pesquisa na EMBRAPA 
e a execução através de entidades de pesquisa regio-
nais muito conceituadas – como é o caso do IAPAR, 
do Paraná; do IAC, em Campinas; Lavras e Viçosa; do 
ICAPER, no Espírito Santo etc. – assegurou um nível 
de pesquisa que diria que é o melhor que o País já 
teve em toda a sua história.

A EMBRAPA acabou de concluir um trabalho de 
levantamento do genoma do café, fazendo um seqüen-
ciamento de DNA verdadeiramente revolucionário pelo 
que ele pode oferecer para a frente. 

O Dr. Santinato até fez uma observação muito 
interessante: a produtividade brasileira hoje é 3 vezes 
superior a de 20 anos atrás. Hoje, na região de Barrei-
ras, uma região inóspita, é claro que sob o sistema de 
irrigação, temos produtividades médias de 60 sacos 
por hectare. A média brasileira, que, em 1984 e 1985, 
era de 8 sacos beneficiados, hoje é de 22 ou 23. En-
tão, a pesquisa, felizmente, foi uma área que, não sem 
problemas ou sem prejuízos, se recompôs. 

Onde há ainda de fato um atraso muito grande é 
nas previsões de safra. O Brasil ainda não desenvolveu 
um sistema semelhante ao que o IBC tinha, capaz de 
produzir dados e informações estatísticas sobre previ-
são de safra. Mas há um trabalho sendo feito através 
da CONAB, com associação de imagens de satélites 
com georeferenciamento, um novo sistema de previ-
são de safra que acredito deva estar em condições de 
funcionamento em 2 ou 3 anos. Isso pode recompor a 
eficiência do sistema. 

De fato, a maneira como a extinção operou foi ab-
solutamente sem um processo mínimo de coordenação, 
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o que trouxe prejuízos variáveis aos demais setores, 
mas que de modo geral foram superados. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Vilela) 

– Muito obrigado, Dr. Guilherme Braga. 
Concedo a palavra ao Dr. Mauro Moitinho Malta, 

para suas respostas.
O SR. MAURO MOITINHO MALTA – Muito obri-

gado, Sr. Presidente. 
Gostaria de responder às perguntas do Deputado 

Moacir Micheletto, do Paraná.
O SR. DEPUTADO SILAS BRASILEIRO – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Vilela) 

– Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO SILAS BRASILEIRO – Sr. 

Presidente, há duas perguntas que gostaria de fazer 
ao Dr. Mauro e poderia aproveitar para fazê-las agora. 
Assim, gadanharíamos tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Vilela) 
– Perfeitamente.

O SR. DEPUTADO SILAS BRASILEIRO – Dr. 
Mauro, o senhor é um profundo conhecedor da área, 
um homem muito inteligente, muito capaz e, acima de 
tudo, muito prudente. Sem dúvida alguma, orgulhamo-
nos muito de sua liderança. 

Eu pensava em uma política de duas etapas: a 
primeira seria preservar o que é importante para a po-
lítica de café e a segunda seria a transferencia para 
a administração da CONAB do restante do que não 
fosse realmente utilizado. 

A indústria de solúvel ocupa um armazém muito 
grande em Londrina. E é necessária a ocupação desse 
armazém. Se transferirmos tudo para a CONAB, na-
turalmente ela não vai fazer nenhum convênio com a 
indústria de solúvel para ceder parte do armazém. Mas 
dentro do CDPC existe toda a abertura, a liberdade, 
a condição de negociar essa permanência enquanto 
ela se fizer necessária. 

Essa é a observação que fazemos e queríamos 
saber a opinião de V.Sa. a respeito. 

Outra questão: qual a avaliação que V.Sa. faz do 
CDPC como uma estrutura para formulação de merca-
do de café, não apenas para o consumo interno, mas 
também externo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Vilela) 
– Obrigado, Deputado Silas Brasileiro.

Concedo a palavra ao Sr. Mauro Moitinho Malta.
O SR. MAURO MOITINHO MALTA – Deputado, o 

armazém de Londrina está alugado para uma indústria 
de café solúvel. Ela paga um aluguel para o armazém 
a preços de mercado. Quanto à passagem desse ar-
mazém para a CONAB ou para outro órgão qualquer 

seria o caso de negociar o termo de arrendamento do 
imóvel. No meu entender, o imóvel tem que render algo 
para o FUNCAFÉ. O fundamental é que o FUNCAFÉ 
receba uma remuneração pelos imóveis do antigo IBC. 
Se a administração for para a CONAB ou não, não vai 
interferir no fato. O fato é que a indústria que hoje está 
alugando vai continuar a alugar. Talvez seja uma das 
únicas indústrias localizadas naquela região. Ela está 
alugando o armazém, que me parece também ser al-
fandegado. Há uma vantagem para a Prefeitura local. 
Trata-se de um aluguel vantajoso para o proprietário 
do imóvel. E o rendimento destina-se ao FUNCAFÉ, 
que tem de ter a posse do imóvel. O Ministério da Agri-
cultura não tem capacidade de fazer o gerenciamento 
da administração dos imóveis.

Sobre o Conselho Deliberativo da Política do 
Café, foi um avanço. Evidentemente, como fórum de 
debates, ele sofreu um processo de adaptação aos 
seus membros. Aprendemos a nos respeitar, a trocar 
nossas idéias e hoje o Conselho está maduro. Está 
tão maduro que propiciou a formação dos grupos de 
trabalho, que são exatamente o seu braço mais ágil. 
O Conselho como um todo, composto por mais 20 
componentes, não tinha condições de gerar eficien-
temente políticas para café. Portanto, ele determinou 
que se fizessem grupos de trabalho menores, forma-
dos por técnicos que se dedicassem integralmente a 
analisar, dentro de um prazo, algumas propostas que 
o Conselho lhes imputasse. Esses grupos de trabalho 
estão-se saindo muito bem, porque geraram um plano 
de desenvolvimento da cafeicultura e estão gerando 
agora, dentro desse plano, a formulação de políticas 
setoriais que serão encaminhadas ao Conselho, para 
aprovação geral.

Acredito que essa inovação será vantajosa para 
o setor de café, porque todos os componentes estão 
discutindo os seus assuntos naquele fórum, o setor 
privado e a indústria. 

O que me aflige no Conselho, Deputado, é a 
preponderância dos participantes da lavoura, porque 
o Conselho, no seu início, foi formulado para que cada 
segmento tivesse um voto, e no dia em que o Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso assinou o decreto 
formando esse comitê, não sei por quê, foi embutido 
mais um membro da lavoura. A explicação que nos de-
ram foi que o CNC e o CNA, os 2 órgãos que tinham 
assento no Conselho – agora tem mais 1 –, não se 
entendiam, apesar de cada uma das entidades ter 1 
representante titular e 1 substituto; ou seja, a lavou-
ra estava aquinhoada com 4 membros e eles não se 
entendiam. Hoje o Conselho é formado pela maioria 
de produtores de Minas Gerais e de São Paulo. O re-
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presentante do Paraná eventualmente vai às reuniões, 
mas creio que ele não tem nem direito a assento. Agora 
existe mais 1 representante da lavoura, totalizando 6, 
para apenas 2 da indústria, 2 do comércio cortador e 2 
do torrado e moído. Portanto, acredito que a preponde-
rância da lavoura causa um desequilíbrio nesse fórum. 
No entanto, como esse fórum está amadurecendo e 
as decisões não são tomadas por voto, acredito que 
conseguimos contemporizar essa primazia da lavoura, 
que, no meu entender, não cabe. 

Gostaria de responder à pergunta do Deputado 
Moacir Micheletto que achei muito importante sobre 
a valorização do produto orgânico, por exemplo. Devo 
dizer a V.Exa. que a indústria de solúvel já utiliza produ-
tos orgânicos, com certificado dado por uma entidade 
estrangeira. Entretanto, o que queremos para o Brasil 
é que uma entidade brasileira certifique os nossos ca-
fés. Apesar de V.Exa. não desejar que nos louvemos 
de ser o maior país produtor de café do mundo, mas 
como somos efetivamente o maior produtor de café do 
mundo e como temos a tecnologia mais avançada vol-
tada para o café, graças aos esforços da EMBRAPA, 
temos todo o direito de exercer esse poder diante do 
mundo cafeeiro. Temos que certificar os nossos cafés 
através de uma entidade brasileira, e não ficar na mão 
de certificadores estrangeiros, que vêm aqui ganhar 
dinheiro às nossas custas. 

A idéia que temos é que a Associação Brasileira 
de Normas Técnicas – ABNT, órgão com credibilida-
de internacional, faça essa certificação para o setor 
café. Estamos estudando o assunto e vamos levá-lo 
ao CDPC. Se todo o setor privado aceitar, escolhere-
mos a ABNT para ser a agência certificadora que da-
ria esse selo de café orgânico, mostrando que o café 
realmente é orgânico, que a indústria o utiliza e assim 
por diante.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO SILAS BRASILEIRO – Sr. 

Presidente, peço a palavra para uma réplica.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Vi-

lela) – Para réplica, concedo a palavra ao Deputado 
Silas Brasileiro.

O SR. DEPUTADO SILAS BRASILEIRO – Com 
relação ao que disse o Dr. Mauro Malta sobre o alu-
guel, estou consciente de que o preço pago é justo e 
da necessidade de utilização do armazém. No entanto, 
a transferência para um outro órgão sairia das mãos 
do CDPC, instituição que tem o maior interesse em 
garantir o café solúvel, a torrefação e a exportação e 
que dispõe de meios próprios para trabalhar e fazer 
com que possamos formular essa política. 

O meu receio é uma transferência pura e simples. 
Mesmo que tenhamos participação e renda, amanhã 

perderemos esse controle. Por isso discutia as duas 
propostas. A primeira delas diz respeito àquilo que 
é necessário para a formulação da política. Vamos 
manter os nossos escritórios, os nossos armazéns, 
aquilo que for necessário? Para o restante, faríamos 
um convênio com a CONAB, que administraria, e lo-
gicamente participaríamos da rentabilidade que fosse 
gerada. Isso no sentido de garantir essa indústria da 
qual tanto nos orgulhamos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Vi-
lela) – Para tréplica, concedo a palavra ao Dr. Mauro 
Moitinho Malta.

O SR. MAURO MOITINHO MALTA – O Depu-
tado tem toda a razão. Eu tinha entendido mal a sua 
pergunta, mas acho que V.Exa. tem toda a razão. A 
transferência não pode ser feita. O imóvel tem que ficar 
de posse do CDPC, o FUNCAFÉ tem que ter a posse 
desse imóvel. A gerência administrativa pode ser da 
CONAB , mas a posse, não. Como V.Exa. bem falou, 
precisamos, primeiro, ter uma linha do que se quer 
em termos de política, onde vamos desenvolver mais 
a política de café e, de acordo com esses aspectos, 
privilegiar os nossos imóveis.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Vile-

la) – Antes de encerrar esta reunião, convido os Srs. 
Deputados a participarem de reunião deliberativa a 
realizar-se amanhã, às 10h, neste plenário.

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Decima Reunião Ordinária (Audiência 
Pública) realizada em 31 de maio de 2006.

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia trinta 
e um de maio de dois mil e seis, reuniu-se a Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural, no Plenário 06 do Anexo II da Câmara 
dos Deputados, com a presença dos Senhores Depu-
tados Abelardo Lupion – Presidente; Osvaldo Coelho, 
João Grandão e Francisco Turra – Vice-Presidentes; 
Adão Pretto, Anselmo, Assis Miguel do Couto, Carlos 
Batata, Cezar Silvestri, Cleonâncio Fonseca, Darcísio 
Perondi, Dilceu Sperafico, Eduardo Sciarra, Josias Go-
mes, Kátia Abreu, Leonardo Vilela, Luis Carlos Heinze, 
Moacir Micheletto, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, 
Orlando Desconsi, Pompeo de Mattos, Roberto Bales-
tra, Ronaldo Caiado, Waldemir Moka, Xico Graziano, 
Zé Gerardo e Zonta – Titulares; Antonio Carlos Mendes 
Thame, Carlos Melles, Edson Duarte, Eliseu Padilha, 
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Érico Ribeiro, Félix Mendonça, Geraldo Resende, Ivan 
Ranzolin, Júlio Redecker, Julio Semeghini, Lael Varella, 
Maurício Rabelo, Nelson Marquezelli, Ricardo Barros, 
Sandra Rosado, Tatico e Zé Lima – Suplentes. Compa-
receram também os Deputados Aroldo Cedraz, Inácio 
Arruda e Osmar Terra, como não-membros. Deixaram 
de comparecer os Deputados Almir Sá, Carlos Dunga, 
Dr. Rodolfo Pereira, Enéas, Heleno Silva, Iberê Fer-
reira, Jairo Carneiro, Leandro Vilela, Luciano Leitoa, 
Nélio Dias, Silas Brasileiro e Vadão Gomes. Justificou 
a ausência o Deputado Silas Brasileiro. O Senhor Pre-
sidente, Deputado Abelardo Lupion, declarou abertos 
os trabalhos, cumprimentou a todos, esclareceu aos 
presentes que essa reunião se destinava a “debater 
sobre a situação da agricultura e pecuária nacional” 
e convidou para comporem a Mesa os Doutores Ro-
berto Rodrigues – Ministro da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento – MAPA, Guido Mantega – Ministro 
da Fazenda – MF, Edilson Guimarães – Diretor do 
Departamento de Economia Agrícola do MAPA, Ber-
nardo Appy – Secretário-Executivo do MF, Homero 
Alves Pereira – Vice-Presidente da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA e João Paulo 
Koslovski – Representando a Organização das Coo-
perativas Brasileiras – OCB. Prosseguindo, o Senhor 
Presidente cedeu a palavra, pela ordem, ao Depu-
tado João Grandão. Em seguida, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra, na ordem, aos Ministros Roberto 
Rodrigues e Guido Mantega e aos Doutores Homero 
Alves Pereira e João Paulo Koslovski. Na seqüência, 
o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Ministro 
Guido Mantega para respostas. Dando seguimento, o 
Senhor Presidente passou a palavra, pela ordem, su-
cessivamente aos Deputados Henrique Fontana, como 
lider do PT, Ivan Ranzolim e Adão Pretto. Prosseguin-
do, o Senhor Presidente cedeu a palavra ao Depu-
tado Odacir Zonta, autor do requerimento, que gerou 
a presente audiência e ao Deputado Ivan Ranzolin, 
autor de Requerimento para audiência pública com o 
Ministro da Fazenda, e, obedecendo a ordem de ins-
crição, aos Deputados Francisco Turra, Xico Graziano, 
Leonardo Vilela, Anselmo, Adão Pretto e Luis Carlos 
Heinze. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente, 
Deputado Abelardo Lupion, passou a condução dos 
trabalhos ao Deputado João Grandão que, obedecendo 
a lista de inscrições, concedeu a palavra aos Depu-
tados Moacir Micheletto e Kátia Abreu. Reassumindo 
a Presidência, o Deputado Abelardo Lupion passou 
a palavra ao Ministro Guido Mantega, para respostas 
ao primeiro bloco de dez Deputados, que formularam 
perguntas. Em seguida, o Senhor Presidente cedeu 
a palavra, pela ordem, ao Deputado Carlos Melles e, 
para respostas, ao Ministro Roberto Rodrigues. Pros-

seguindo, o Senhor Presidente retomando a lista de 
inscrições, passou a palavra aos Deputados Ronaldo 
Caiado, João Grandão, Orlando Desconsi e Waldemir 
Moka. Em seguida, o Senhor Presidente, Deputado 
Abelardo Lupion, transferiu a Presidência dos traba-
lhos ao Deputado Odacir Zonta, que cedeu a palavra 
ao Deputado Felix Mendonça. Reassumindo a Presi-
dência, o Deputado Abelardo Lupion, obedecendo a 
lista de inscrições, passou a palavra aos Deputados 
Pompeo de Mattos, Érico Ribeiro, Assis Miguel do Cou-
to, Ricardo Barros, Darcísio Perondi, Oswaldo Coelho, 
Nelson Marquezelli e Osmar Terra. Prosseguindo, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senador 
Jonas Pinheiro e, para respostas, ao Ministro Guido 
Mantega, que durante sua explanação foi aparteado 
pelos Deputados Ronaldo Caiado e Assis Miguel do 
Couto. Finalizando, o Senhor Presidente agradeceu a 
presença de todos e encerrou os trabalhos às dezes-
seis horas e dezessete minutos. O inteiro teor foi gra-
vado, passando o arquivo de áudio a integrar o acervo 
documental desta reunião. A degravação só será feita 
mediante solicitação escrita. E para constar, eu, Moi-
zes Lobo da Cunha, Secretário, lavrei a presente Ata 
que, por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Abelardo Lupion, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-
pion) – Declaro aberta a reunião de audiência pública 
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, 
que tem como objetivo discutir a situação da agricul-
tura e da pecuária nacional. 796

Foram convocados para participar desta reunião 
o Sr. Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to – MAPA, Dr. Roberto Rodrigues; o Sr. Ministro da 
Fazenda, Dr. Guido Mantega; o Sr. Ministro do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Dr. Luiz 
Fernando Furlan; e o Sr. Ministro do Desenvolvimento 
Agrário, Dr. Guilherme Cassel. Estão presentes os Mi-
nistros Roberto Rodrigues e Guido Mantega.

Convido para compor a Mesa o Dr. Edílson Gui-
marães, Secretário de Política Agrícola, representan-
te do MAPA; Dr. Bernard Appy, Secretário-Executivo 
do Ministério da Fazenda; Dr. João Paulo Koslovski, 
representante da Organização das Cooperativas Bra-
sileiras; e o Dr. Homero Pereira, Presidente da Fede-
ração da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato 
Grosso – FAMATO, representando a Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-
pion) – Pois não.
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O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Há um re-
presentante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
o Dr. Valter Bianchini, Secretário da Agricultura Familiar, 
que pode representar o Ministro neste evento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Comunico que eu gostaria de contar com a presen-
ça do Dr. Guilherme Cassel e do Dr. Luiz Fernando 
Furlan numa próxima audiência para tratarmos espe-
cificamente dos assuntos referentes às suas Pastas. 
Hoje o Ministro tem compromisso de viagem. Por isso, 
apelo a todos os Deputados a fim de que ouçamos 
os 2 Ministros que aqui estão, para aproveitarmos ao 
máximo a presença deles aqui. Depois, numa próxima 
oportunidade, faremos o mesmo com o Ministro do De-
senvolvimento Agrário e com o Ministro Luiz Fernando 
Furlan. Dessa forma, poderemos tirar maior proveito 
dessa reunião.

Justificaram a ausência à reunião os Ministros 
Luiz Fernando Furlan e Guilherme Cassel.

Informo aos Parlamentares que os Ministros terão 
prazo de 30 minutos, prorrogáveis por mais 15 minu-
tos, para suas exposições, sendo permitidos apartes 
apenas durante a prorrogação. Aos Deputados inscri-
tos para formular interpelação será concedido o prazo 
máximo de 5 minutos, respeitada a ordem de inscri-
ção, dispondo os Ministros do mesmo tempo para a 
resposta, facultadas a réplica e a tréplica, pelo prazo 
de 3 minutos, improrrogáveis.

Passo a palavra ao Ministro Roberto Rodri-
gues.

O SR. MINISTRO ROBERTO RODRIGUES – Sr. 
Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara 
dos Deputados, Deputado Abelardo Lupion; ilustres 
Parlamentares que compõem esta Comissão; senhores 
representantes de lideranças rurais de vários Estados 
e de diferentes cadeias produtivas; companheiros do 
Ministério da Agricultura; senhores da imprensa; senho-
ras e senhores, em primeiro lugar, manifesto a gratidão 
do Ministério da Agricultura pela permanente parceria 
e companheirismo que esta importantíssima Comissão 
tem demonstrado em relação ao nosso Ministério, ao 
nosso trabalho. Sem dúvida alguma, graças a essa ar-
ticulação parceria, temos obtido resultados positivos 
e avançado de maneira sustentável na formulação de 
propostas e projetos que melhorem, de forma definitiva, 
as condições do agronegócio brasileiro. Portanto, Sr. 
Presidente, agradeço-lhe a oportunidade de estar aqui 
e o companheirismo permanente desta Comissão.

Inicio os trabalhos reiterando que, desde que 
assumi o Ministério – na época, era Presidente desta 
Comissão o Deputado Leonardo Vilela, substituído pelo 
Deputado Waldemir Moka, posteriormente pelo Depu-

tado Ronaldo Caiado e, agora, pelo Deputado Abelardo 
Lupion –, tem havido essa permanente parceria, bem 
como com os companheiros do núcleo agrário do PT, 
aqui hoje sob a coordenação do Deputado João Gran-
dão. Esse trabalho tem sido muito gratificante e deu 
condição especial de negociação e de trabalho.

Feitos o agradecimento e o reconhecimento públi-
co, passo a tratar do assunto, Sr. Presidente, conforme 
havíamos combinado anteriormente, em 2 momentos. 
Primeiro, para efeito de nivelamento de informação – e 
até porque esta reunião está sendo transmitida ao vivo 
pela televisão e assistem a ela pessoas de outras áreas 
da economia brasileira –, farei um pequeno histórico 
da crise, uma avaliação do por que ela chegou a este 
ponto, e depois falarei sobre as ações que o Governo 
vem desenvolvendo para buscar minimizá-la no limite 
do possível.

Esta crise não surgiu este ano ou no ano passado. 
Ela vem num crescendo de 2 ou 3 anos para cá, com 
base em um conjunto de situações que raramente se 
manifestaram de maneira simultânea. Tivemos, nesse 
período, aumento do custo de produção dos principais 
insumos agrícolas, em função de vários fatores, entre 
os quais o fato de que, como a agricultura vinha com 
preços muito positivos em termos mundiais, houve 
crescimento da demanda dos insumos também em ní-
vel internacional. Esse crescimento, naturalmente, veio 
acompanhado por aumento de preços internacionais, 
sobretudo no caso de alguns insumos, que tiveram 
aumento específico muito grande, como combustíveis, 
mormente no caso do óleo diesel, e também aço. Isso 
interferiu vigorosamente no aumento geral de custos 
de produção de qualquer produto agrícola cultivado 
no Brasil.O segundo fator que interferiu no setor foi a 
queda dos preços agrícolas. Isso se deu também em 
função do aumento de plantio das principais commo-
dities no mundo todo. Isso levou a que tivéssemos, 
em 2005, em âmbito mundial, um recorde de produ-
ção das principais commodities agrícolas: soja, trigo, 
arroz, algodão, milho. Esse fator derrubou os preços 
internacionais e nacionais.

No caso específico do aumento de custo e re-
dução de preços, houve intercorrência, no caso brasi-
leiro, da questão cambial. Todos se lembram que, em 
2004, plantamos uma safra com o dólar valendo entre 
R$3,10 e R$3,20; no ano passado, a safra foi colhida 
com o dólar a R$2,50; agora foi plantada nova safra e 
colhida com o dólar a R$2,10, R$2,20, R$2,15. Por-
tanto, temos uma queda livre no descasamento entre 
custos e preços.

Um terceiro fator que levou ao agravamento da 
crise foi uma seca brutal, ano passado, na Região Sul 
e, de maneira diferenciada, em outras regiões: Mato 
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do Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, São 
Paulo e Paraná. Lamentavelmente, neste ano, ainda 
continuam os efeitos dramáticos da seca, levando a 
uma queda de produção que, em alguns casos, che-
gou a números alarmantes. No Rio Grande do Sul, a 
safra de soja chegou a ter quebra de até 80%. O re-
sultado concreto é que, só em 2005, tivemos redução 
da safra de grãos da ordem de 19 milhões de tonela-
das, número absolutamente inacreditável nos tempos 
em que vivemos. 

Então, tivemos aumento de custo, redução de pre-
ços, quebra de produção e aumento de endividamento 
em função de ações favoráveis de preços nos merca-
dos interno e externo, as quais levaram produtores, 
confiantes como sempre, a investir em tecnologia, em 
equipamentos e em armazenagem, criando um padrão 
de endividamento que, somado a esse diferenciado de 
custo vis-à-vis preços e queda de produção, transfor-
mou-se num fantasma intransponível para a grande 
maioria dos produtores rurais brasileiros.

Aumento de custo, queda de preço, aumento da 
dívida e queda da produção são 4 fatores que, de per 
si, seriam suficientes para um desastre sem prece-
dentes. Somou-se a isso a dificuldade de logística e 
infra-estrutura, com problemas recorrentes principal-
mente em portos e em rodovias, aumentando também 
os custos de transporte.

Finalmente, um dado que não se havia manifes-
tado até ano passado, quando a crise, que era emi-
nentemente agrícola, ganhou dimensão também na 
área pecuária: aumento de foco de aftosa nos Estados 
de Mato Grosso do Sul e Paraná, com a conseqüen-
te redução da compra de carne, sobretudo de origem 
suína, dos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul e Paraná por parte de alguns países compradores 
tradicionais. Isso levou a uma redução dos preços e à 
conseqüente redução da matéria-prima para desen-
volvimento desses produtos, situação que se somou, 
finalmente, à notícia sobre a gripe aviária.

Embora a doença não tenha chegado ao Brasil, 
como reflexo, reduziu-se em mais de 25% o comércio 
mundial de frangos. Sendo o Brasil o maior exportador 
mundial de frangos, a conseqüência desse processo 
também afetou duramente tanto a avicultura quanto o 
setor de insumos, mormente milho e soja, que são ali-
mentos fundamentais para ração de aves e suínos.

Portanto, um conjunto de fatores perturbou o setor 
rural nesses 2 anos e levou a uma redução de renda 
estimada pelo pessoal do Ministério da Agricultura e 
por órgãos de classe aqui representados, como CNA, 
OCB, Sociedade Rural Brasileira, entre outros, que se 
aproxima da espantosa cifra de 30 bilhões de reais.

O Governo, desde logo, preocupa-se com essa 
perda de renda e busca mecanismos para reduzi-la. 
Por outro lado, assiste, com muita preocupação, ao 
efeito dominó dessa crise sobre outros setores da 
economia.Não é de se olvidar, por exemplo, a impres-
sionante queda da produção industrial no Paraná e no 
Rio Grande do Sul em 2005 – foram os únicos Estados 
importantes em que o crescimento industrial foi nega-
tivo –, como conseqüência da crise agrícola. 

Nos demais Estados do País, o alastramento 
dessa crise, inclusive por conta de outras atividades 
que não as commodities agrícolas grãos, como a ca-
feicultura, a citricultura, criação de pequenos animais, 
leite etc., levou a um empobrecimento impressionante 
de Municípios agrícolas em todo o Centro-Oeste, em 
toda a fronteira agrícola e nas regiões circunvizinhas. 
Prefeituras, colégios, supermercados, postos de gasoli-
na, oficinas mecânicas quebraram como conseqüência 
da crise agrícola, causando desemprego e uma grande 
preocupação econômica geral no País e, portanto, no 
Governo brasileiro.

Todos nós, do Governo, temos consciência de que 
a agricultura é uma atividade cíclica em termos de ren-
da. Quando os preços agrícolas estão negativos, estão 
ruins, o produtor deixa de plantar aquele produto, que 
começa a faltar, os preços voltam a subir, o produtor 
volta a plantar até o momento em que a oferta cobre 
a demanda e os preços voltam a cair. Então, os ciclos 
da agricultura são universalmente conhecidos; não é 
um problema nacional.

Países desenvolvidos já adotaram políticas anti-
cíclicas, que minimizam os problemas dessa natureza. 
Eles suportam essas crises adotando mecanismos cada 
vez mais vigorosos de protecionismo, os quais chega-
ram a tal ponto que se transformaram em inimigos de 
países em desenvolvimento, como o Brasil, no aces-
so a mercados. Países como os Estados Unidos têm 
target price para produtos agrícolas que independem 
dos preços de mercado. Se os preços caírem muito 
abaixo da renda do produtor, este recebe pelo correio 
um cheque que compensa suas perdas.

Trabalhamos, no Ministério da Agricultura, com 
o apoio de alguns órgãos de Governo, na direção de 
políticas públicas que estruturassem um pouco mais 
os instrumentos de política agrícola, obviamente sem 
a pretensão de um protecionismo que inibisse o co-
mércio agrícola mundial, mas com mecanismos que 
garantissem um pouco mais de estabilidade ao produ-
tor nos momentos negativos. 

Depois de meses de muita discussão, chegamos 
a 2 grupos de programas, um deles consubstanciado 
no Plano Safra deste ano – cuja regra central se tra-
duz basicamente em 2 linhas: aumento do volume de 
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recursos e redução do mix da taxa de juros – e um 
plano de políticas estruturantes que contempla, fun-
damentalmente, o seguro rural, dentro de um projeto 
voltado para estabelecimento de um fundo de catástrofe 
atraente a seguradoras e que permita aos produtores 
rurais, num lapso de tempo que decorrerá daqui até 
os próximos 5, 6, 7 anos, uma cobertura securitária 
abrangente e digna do nome “seguro”. O Brasil é o 
único País que ainda não dispõe desse mecanismo 
de maneira adequada.

Trabalhamos nisso com muito vigor. Ressalto aqui 
o esforço da equipe do Ministério da Agricultura, lide-
rada pelo Secretário Ivan Wedekin, que se encontra no 
exterior e está aqui representado pelo Edílson Guima-
rães; da equipe do Ministério da Fazenda, aqui repre-
sentada pelo Dr. Bernard Appy, Secretário-Executivo 
daquela Pasta; e da ação muito forte e permanente do 
Dr. Gerardo Fonteles, um estimulador dessas conversas 
ao longo dos últimos anos.Em discussões nos últimos 
dias, antes da edição de um conjunto de medidas que 
contemplassem tanto o Plano de Safra quanto políticas 
estruturantes, ficou claro para o Governo, numa afirma-
ção reiteradamente repetida em nossas reuniões, que 
o futuro não interessa aos mortos. Ou seja, estávamos 
construindo um pacote relevante, criando condições 
de sustentabilidade para a agricultura no longo prazo, 
porém milhares de produtores, em condições de en-
dividamento insuportável, não seriam contemplados. 
Portanto, as idéias, as ações programadas e projetadas 
não surtiriam efeito para uma parcela ponderável dos 
produtores rurais sem que houvesse encaminhamento 
das condições do endividamento. 

Faço uma homenagem formal ao Ministro Guido 
Mantega. S.Exa., desde o momento em que assumiu o 
Ministério da Fazenda, mesmo atropelado por fatores 
de toda natureza, tem sido um companheiro solidário 
e foi o grande responsável pela formulação dos planos 
que permitiram a política de prorrogação de dívidas, 
com a visão muito clara de que o produtor não deseja 
perdão, mas condições adequadas para pagar suas 
dívidas. Creio não ser necessário detalhar as variáveis 
definidas, com prorrogação diferenciada por produto 
e por região do País. Ao mesmo tempo, por decisão 
do Ministro Guido Mantega, foi revista uma questão 
emblematicamente negada anteriormente: o refinan-
ciamento das parcelas de PESA e securitização ven-
cidas em 2005 e 2006 para aqueles produtores que 
eram adimplentes até dezembro de 2004. Na alocação 
de recursos do FAT, tivemos o apoio do Ministro Luís 
Marinho, para buscar solução da dívida privada, que é 
muito complicada, sobretudo no Centro-Oeste. Esses 
mecanismos todos foram negociados na semana pas-

sada, dando origem a esse conjunto de instrumentos 
que todos nós procuramos desenvolver. 

Ressalto ainda, por dever de ofício, por obrigação 
absoluta, a posição extremamente solidária da Ministra 
Dilma Rousseff e do Ministro Paulo Bernardo, que não 
nos faltaram em nenhum momento das negociações, 
sempre com suas equipes, buscando o entendimento, 
sob a liderança do Presidente Lula, que determinou a 
esse conjunto de Ministros e a suas equipes que tra-
balhassem na formulação de medidas que, dentro do 
possível, resolvessem a maior parte dos problemas. 

Sr. Presidente, Deputado Abelardo Lupion, para 
nós todos, no Governo, está claro que se trata de uma 
crise sem precedentes. Um buraco de 30 bilhões de 
reais é praticamente “intapável” por medidas emergen-
ciais ou de longo prazo. Sabemos que a maioria dos 
problemas foram equacionados, se não resolvidos, com 
essas medidas. Seguramente, temos de nos debruçar, 
doravante, sobre questões específicas para olhar o seu 
equacionamento e condução. Sabemos todos também 
que não será possível, com esse conjunto de medidas, 
resolver todas as questões que têm sido trabalhadas 
e trazidas pelas competentes e sérias lideranças ru-
rais ao conhecimento do Ministério da Agricultura e de 
outros órgãos de Governo. 

É com essa visão, a de que há uma crise sem 
precedentes, que elaboramos um conjunto de medidas 
também sem precedentes, com volume de recursos alo-
cados para custeio e comercialização inédito na nossa 
história recente; com alongamento de dívidas em valo-
res que se aproximam, só no custeio, de 14 bilhões de 
reais, considerando-se os bancos públicos e privados, 
e um pouco menos da metade disso em investimento 
para os próximos anos. Cremos que isso trará alívio 
para o setor e nos dará condição de olhar para frente 
com um pouco mais de otimismo e esperança.

É com esse espírito de otimismo e esperança, 
reconhecendo, todavia, a imensidão do desafio que 
nos é oferecido, que vimos a esta Comissão de Agri-
cultura com tranqüilidade, alegria e dignidade para 
comentar esses fatos, aceitando com prazer o convite 
feito por V.Exa.

Era isso, Sr. Presidente, que gostaria de ressaltar 
neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Muito obrigado, Ministro Roberto Rodrigues.

Concedo a palavra ao Sr. Ministro Guido Man-
tega pelo prazo de 30 minutos, para sua exposição.
O SR. MINISTRO GUIDO MANTEGA – Inicialmente, 
cumprimento o Deputado Abelardo Lupion, Presidente 
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, 
as Deputadas e Deputados desta Comissão, os téc-
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nicos da Câmara dos Deputados e os representantes 
da imprensa e dos Ministérios que estão nos acompa-
nhando. Agradeço à Comissão o convite que nos foi 
formulado e que nos dá a oportunidade de falar sobre 
os problemas da agricultura, que tanto afligem a po-
pulação brasileira e o Governo.

Não farei análise e diagnóstico da agricultura bra-
sileira, porque isso já foi feito com muita pertinência e, 
certamente, com muito mais propriedade do que eu 
faria pelo Ministro Roberto Rodrigues, que tem sido 
nosso guia nessa área. Quero apenas fazer algumas 
observações, e certamente não utilizarei a meia hora 
que me foi concedida, até para que tenhamos tem-
po disponível a fim de travar um diálogo com os Srs. 
Deputados.

A crise do setor agrícola é uma oportunidade para 
refletirmos sobre o papel da agricultura na economia 
brasileira nos últimos tempos. Ao analisar o desem-
penho recente do setor, observamos que a agricultura 
tem dado contribuição fundamental para o crescimento 
do PIB brasileiro. 

Numa série histórica dos últimos 10 anos, pode-
se verificar que, em vários deles, a agricultura esteve 
à frente de outros setores, ou seja, a média de cresci-
mento do PIB agrícola esteve acima do PIB da indústria 
e dos serviços em várias oportunidades. Por exemplo, 
em 1999, o crescimento do PIB agrícola foi de mais 
de 8%, enquanto o do PIB nacional foi de menos de 
1%. Em 2001, o crescimento foi de quase 6% contra 
menos de 2% do PIB nacional. Ou seja, a agricultura 
crescia mais do que a indústria e do que outros seto-
res. Em 2002, temos os mesmos dados. Em 2003, o 
PIB agrícola cresceu mais de 4% enquanto que o na-
cional crescia cerca de 0,5%. Em 2004, novamente se 
repetiu esse fenômeno: o PIB agrícola cresceu mais 
de 5% contra 4,9% do PIB nacional. Infelizmente, em 
2005, diante da crise do setor agrícola, esse fenômeno 
não se repetiu e temos aqui um PIB agrícola de menos 
1% contra um PIB nacional de 2,3%. De modo geral, 
constatamos uma contribuição expressiva do setor 
agrícola para o crescimento da economia brasileira 
nos últimos anos.

É importante ressaltar também a sua contribuição 
para a melhoria das contas externas brasileiras. Se ana-
lisarmos os dados veremos que, em 2002, a balança 
comercial do agronegócio era de 24,8 bilhões de reais 
e, ao longo desses anos, ela foi crescendo até chegar a 
um patamar de 43,6 bilhões de reais em 2005. Portan-
to, certamente, a agricultura contribui fortemente para 
a expansão do comércio exterior brasileiro, para esse 
saldo comercial que é muito importante para a redução 
da nossa vulnerabilidade, para o pagamento da nossa 

dívida externa, enfim, para a efetivação de reservas e 
melhoria da segurança econômica do País. 

Outro aspecto muito importante é a contribuição 
da agricultura para a geração de empregos. Certamen-
te, essa é uma das principais aspirações da sociedade 
brasileira, e o Governo Lula tem-se empenhado para 
que tenhamos uma expansão considerável do empre-
go e uma diminuição do desemprego, e a agricultura 
tem contribuído de forma expressiva para isso. A par-
ticipação do emprego agrícola deve representar algo 
em torno de 40% de todo o emprego do País. O bom 
desempenho da agricultura ao longo desses anos 
todos deve-se ao aumento de competitividade e de 
produtividade. A produtividade agrícola cresceu consi-
deravelmente nos últimos 10 anos, permitindo que os 
produtos agrícolas chegassem à mesa do consumidor 
a preços cada vez mais reduzidos. Portanto é grande 
a contribuição do setor agrícola para a melhoria das 
condições de vida da população brasileira. A cesta 
básica do trabalhador brasileiro tem hoje custo redu-
zido em grande parte porque os alimentos, produzidos 
fundamentalmente pelo setor agrícola, estão custando 
bem menos. Isso se deve, em grande medida, a esses 
saltos de produtividade e de redução de custos. 

Com todas essas virtudes, sabemos que a agri-
cultura se defronta com problemas que eu chamaria 
de cíclicos, porque são recorrentes depois de alguns 
períodos de crescimento. Neste momento vivemos um 
desses períodos de crise cíclica, que normalmente se 
dão depois de uma boa safra e de elevação do preço 
de commodities, que logo depois cai e acaba preju-
dicando a renda do setor. 

Houve há pouco uma conjugação infeliz de proble-
mas que resultou na atual crise: a ocorrência de secas 
durante as safras 2003/2004, 2004/2005, a queda do 
preço de várias commodities no mercado internacional 
e a valorização do real, que também implicou redução 
da renda auferida pelo setor agrícola. Nos últimos anos, 
observamos na economia brasileira valorização expres-
siva do real, de algo em torno de 40% nos últimos 2 
anos. Isso se deve, em grande medida, à eficácia do 
setor exportador brasileiro, à sua capacidade de gerar 
saldo comercial favorável e com isso trazer para o País 
volume crescente de moeda forte. 

Ano passado tivemos saldo comercial de 45 bi-
lhões de reais. Tudo isso implica oferta grande de mo-
eda forte e demanda pela moeda local. A valorização 
do real também contribuiu para a diminuição das ren-
das auferidas pelo setor agrícola.

Ratifico o que disse Ministro Roberto Rodrigues. A 
crise por que passa a agricultura brasileira é das mais 
sérias de todos os tempos. Não tenho tantos conheci-
mentos sobre agricultura quanto o Ministro Rodrigues, 
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mas posso perceber as dimensões desta crise nos 
efeitos deletérios que ela tem causado a produtores, 
fornecedores e todos os outros segmentos englobados 
na cadeia da agropecuária. 

Compreendendo a gravidade da crise, o Governo 
elaborou um conjunto de medidas que pudesse socorrer 
o agricultor brasileiro, minimizar o impacto da crise e 
permitir a recuperação do agricultor, de modo que ele 
continue sendo um agente produtivo que contribui para 
o crescimento do País. O Governo se esforçou para 
atender a pelo menos parte expressiva das demandas 
do setor agrícola, mas, evidentemente, tem limitações, 
porque várias dessas demandas absorvem parte con-
siderável do Orçamento. Nossas limitações são muito 
sérias. Parte importante do Orçamento está destinada 
a despesas obrigatórias. Mesmo assim, procuramos 
atender aos apelos e formular o melhor Plano de Safra 
já apresentado ao setor agrícola brasileiro. 

Ao mesmo tempo, buscamos implementar medi-
das estruturais, de modo a permitir a recuperação dos 
agricultores mais fortemente atingidos pelos problemas 
mencionados. Foi com esse espírito, com a determi-
nação de baixar um pacote de medidas que de fato 
recupere o setor agrícola, que desembocamos nestas 
propostas, já de conhecimento público, divulgadas 
pela imprensa e sintetizadas pelo Ministro Rodrigues. 
Acreditamos que esse pacote, se não vai solucionar 
todos os problemas da agricultura, até porque eles 
são de grande monta e o Poder Público não teria re-
cursos disponíveis para resolvê-los na totalidade, ao 
menos equacione boa parte deles. Com o Plano Safra 
2006/2007, acreditamos poder recuperar a agricultura 
brasileira, para que ela possa continuar contribuindo 
para o crescimento, a geração de empregos e o bom 
resultado da nossa balança comercial. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-

pion) – Nós é que agradecemos ao Ministro Guido 
Mantega. 

Concedo a palavra, pelo prazo de 20 minutos, ao 
representante da CNA, Dr. Homero Pereira.

O SR. HOMERO PEREIRA – Sr. Presidente, 
Deputado Abelardo Lupion, Ministro Guido Mantega, 
Ministro Roberto Rodrigues, estimado João Paulo 
Koslovski, representante da OCB, Sras. e Srs. Depu-
tados, caros produtores rurais presentes, ao ouvir o 
diagnóstico feito pelo Ministro Roberto Rodrigues, po-
demos perceber claramente que o Governo tem todas 
as informações da dimensão desta crise. Não temos 
nada a acrescentar ao diagnóstico feito. O Governo 
efetivamente sabe a dimensão dos nossos problemas, 
sem precedentes, cujo rombo já está em cerca de 30 
bilhões de reais. 

Mas, por outro lado, ao ouvir o Ministro Guido 
Mantega também percebemos que o Governo sabe 
de todos os indicadores que a agricultura e a pecuária 
deram ao nosso País nos últimos anos e reconhece 
os dados da participação da agricultura no PIB, nas 
contas externas, na geração de empregos. Então, vive 
uma crise sem precedentes um setor que até hoje só 
deu alegrias ao País, o setor mais competitivo da eco-
nomia brasileira. 

Tive a oportunidade, há poucos dias, de acom-
panhar os Governadores numa audiência com o Pre-
sidente Lula, na presença dos 2 Ministros que aqui se 
encontram. O Presidente dizia que para a agricultura 
não se podiam mais tomar medidas paliativas, elas 
tinham de ser duradouras e estruturantes. Pois bem. 
Quando nos deparamos com o anúncio de que o Go-
verno fez um esforço tremendo para anunciar este pa-
cote de medidas e, por outro lado, constatamos que a 
presença aqui de representantes de produtores rurais 
de todo o Brasil é demonstração inequívoca de que as 
medidas não atenderam às nossas mínimas expectati-
vas, ficamos realmente angustiados. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Peço a compreensão dos presentes. Numa audiência 
pública é importante que todos se atenham aos limites 
impostos pelos regulamentos. A manifestação pode ser 
feita, mas de maneira diferente.

O SR. HOMERO PEREIRA – Sr. Presidente, fi-
camos preocupados. Será que um setor que arreca-
da mais de 250 bilhões para o País não merece um 
crédito de 10, de 15, de 20, de 30 bilhões? Será que 
um buraco de 30 bilhões é “intapável”? Não estamos 
pedindo à sociedade que pague nem 1 centavo dessa 
conta. Nunca quisemos transferir a nossa conta para 
os brasileiros, embora reconheçamos que ela não de-
corre de ineficiência dos produtores, e sim da política 
macroeconômica equivocada que o Governo insiste em 
manter, em detrimento do setor produtivo deste País, 
seja a agricultura, que está quebrada, seja a indústria, 
que está fechando postos de trabalho – a indústria cal-
çadista está desempregando, a de máquinas agrícolas 
e a do comércio está fechando suas portas. O Governo 
mantém sua opção pela maior transferência de renda 
a que já se assistiu na história contemporânea deste 
País, que é a do setor produtivo para o setor especu-
lativo. Vemos protestos de produtores brasileiros nas 
estradas do País, produtores que queriam trabalhar, 
planejar sua próxima safra. E o sistema financeiro 
nacional apresenta, vergonhosamente, balanços bi-
lionários no trimestre, em prejuízo de quem trabalha 
e de quem produz. O setor financeiro é o que menos 
gera empregos, é o mais automatizado do País e, no 
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entanto, obriga a população a enfrentar filas para ser 
atendida. 

Embora o Governo saiba dar o diagnóstico da 
crise, as medidas que toma são acanhadas, não aten-
dem o setor. Precisamos recompor a nossa renda ime-
diatamente. Não queremos prorrogar o vencimento 
da conta. O setor agrícola já não está mais disposto 
a protelar, a jogar o problema para o ano que vem. 
Estão passando para a sociedade uma péssima ima-
gem do nosso setor, como se fôssemos um bando 
de chorões. O Governo anuncia as medidas de uma 
tal forma, que a sociedade fica com a impressão, por 
exemplo, de que acabamos de receber 60 bilhões de 
reais, enquanto na verdade sabemos que não vamos 
ter acesso a esses recursos, porque estamos inadim-
plentes, estamos na SERASA, no cartório, sem renda 
para pagar a próxima safra. 

Aqui há vários engenheiros agrônomos, entre 
eles pessoal do Ministério da Agricultura. Duvido que 
um engenheiro agrônomo ou que uma empresa de pla-
nejamento consiga apresentar para os produtos soja, 
milho, arroz, algodão, trigo um projeto de viabilidade 
econômica que faça um banqueiro nos emprestar di-
nheiro. A conta não fecha. Não temos rentabilidade. 
Nossa atividade não está tendo renda. 

O Governo precisa ter a sensibilidade de criar 
instrumentos que recuperem a nossa rentabilidade, e 
a questão tributária é um deles. Por que não desonerar 
os insumos agrícolas já para a próxima safra? A volú-
pia arrecadadora do Governo é tamanha, que ele não 
consegue baixar uma medida como essa. (Palmas.) 
Precisamos desonerar a produção se queremos au-
mentar a competitividade. A medida tomada para o óleo 
diesel não resolve nosso problema de infra-estrutura 
porque as estradas deste País estão esburacadas. O 
Governo não é capaz de desonerar a CIDE para nós. 
Será que não pode tentar misturar alguma coisa ao óleo 
diesel que vai para a agropecuária, para que ele seja 
mais barato e assim nossos produtos se tornem mais 
competitivos? Será que o setor não merece medidas 
como essa? Será que isso inviabilizaria o superávit 
primário pretendido? 

A impressão que tenho é de que falamos línguas 
diferentes: estamos angustiados sem conseguir o que 
precisamos, e nosso companheiro o Ministro Roberto 
Rodrigues diz que nos deu um alívio. Ministro, essas 
medidas não significaram alívio coisa nenhuma, senão 
não estaríamos nesta situação. (Palmas.) V.Exa. sabe 
o quanto nós o respeitamos. Mas estamos angustia-
dos, estamos nas ruas novamente. Os produtores não 
agüentam mais. Nossas lideranças mais moderadas 
estão sendo “patroladas” pelas nossas bases, que vão 
continuar protestando, sabe-se lá de que forma. 

Viemos aqui demonstrar essa angústia. É preciso 
corrigir as imperfeições já detectadas. Muitas das coi-
sas anunciadas precisam ser corrigidas, sim. A ques-
tão do PROP é uma delas. Entregamos nosso produ-
to para serem fixados nas trades que aí estão e isso 
não está sendo considerado. Essa entrega ainda não 
é uma venda. Ela será feita. Não estamos conseguindo 
ter acesso ao PROP, que, no caso do norte de Mato 
Grosso, poderia ser um instrumento de agregação de 
algum valor à produção. 

Outra correção diz respeito ao FAT. O ano passado 
foi debitado para nós, que captamos 3 bilhões de FAT. 
Os senhores sabem que não pegamos esses recursos, 
tanta é a burocracia, a exigência de garantia. Nada foi 
combinado com as empresas de agroquímicos. Con-
seqüentemente, elas não avalizaram a operação. Esta-
mos superpreocupados. Foram disponibilizados agora 
mais de 2 bilhões de reais, e novamente não teremos 
acesso a esse dinheiro. Estão dizendo que vão reco-
mendar ao CODEFAT que simplifique essas medidas. 
Será que o CODEFAT vai efetivamente fazê-lo?

São questões como essas que nos deixam an-
gustiados. A impressão que o Governo passa é de que 
já chegou ao limite da sua possibilidade de ajuda. Mas 
não fomos atendidos. Temos de encontrar uma forma 
de solucionar esses problemas. Não gostamos de es-
tar aqui nesta angústia, Sr. Ministro. Queríamos estar 
retomando a próxima safra. 

Duvido que algum produtor brasileiro tenha crédito 
para tomar recursos com uma empresa multinacional 
e poder fazer um pacote para comprar insumos para a 
próxima safra. No Mato Grosso, por exemplo, ninguém 
compra nada, apesar de ser o Estado o maior produtor 
de grãos e detentor do maior rebanho bovino deste País. 
Está todo mundo desanimado, à margem das rodovias. 
Será que vamos ter de importar alimentos? O celeiro 
do mundo, o Brasil, vai ter de importar alimentos ano 
que vem? Isso será uma vergonha nacional.

Todos queremos trabalhar em boas condições 
de competitividade. Incorporamos tecnologia ao longo 
desse período todo e temos um clima favorável. Será 
que teremos de importar alimento de outros países 
só porque nosso Governo não é capaz de tomar me-
didas proporcionais ao tamanho da crise? Ora, se a 
crise é sem precedentes, as medidas também têm de 
ser sem precedentes, Ministro. (Palmas.) As medidas 
anunciadas continuam sendo paliativas, não resolvem 
o nosso problema. 

Era isso. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 

– Passo a palavra ao representante da OCB, Dr. João 
Paulo Koslovski, que disporá de 20 minutos.
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O SR. JOÃO PAULO KOSLOVSKI – Exmo. Pre-
sidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos 
Deputados, Deputado Abelardo Lupion, Exmo. Minis-
tro da Agricultura, Roberto Rodrigues, Exmo. Ministro 
da Fazenda, Guido Mantega, Sr. Secretário-Executivo 
do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, companhei-
ro Edilson Guimarães, do Ministério da Agricultura, 
companheiro Homero Pereira, representante da CNA, 
Sras. e Srs. Parlamentares, meus caros agricultores, 
cooperativistas e demais presentes. Vou abordar o as-
sunto de uma forma um pouco diferente, uma vez que 
o companheiro da CNA já comentou as dificuldades 
que estamos tendo. Se fizermos uma análise do pa-
cote apresentado pelo Governo, realmente podemos 
dizer que ele contém medidas interessantes para a 
agricultura. O problema é que, se não resolvermos 
nossos problemas do passado, infelizmente o agricul-
tor não terá acesso aos recursos do futuro. Essa é a 
realidade que estamos vivendo. E, para que sejamos 
bastante práticos, fizemos uma análise técnica de al-
gumas questões emergenciais que precisamos resol-
ver e que acho fundamental apontar neste momento, 
especialmente porque estamos diante do nosso Mi-
nistro Guido Mantega – o Ministro Roberto conhece 
praticamente todas essas questões. O nosso Ministro 
Mantega poderá ter uma noção melhor das dificuldades 
que teremos para implementar as medidas adotadas 
em caráter emergencial.

O primeiro aspecto diz respeito à adequação dos 
prazos e dos limites de alongamento automático dos 
débitos de custeio da safra agrícola 2005/2006 com 
recursos de crédito rural. Não dá para entender. Não 
pode haver tratamento diferenciado para o percentual 
porque em meu Estado perdemos meia safra, ou 10 
milhões e 500 mil toneladas, em 2 safras. O produtor 
não tem renda para pagar seus compromissos, então 
precisamos que o percentual da soja, por exemplo, 
seja igual no País todo. Não pode haver diferença en-
tre regiões. E, diga-se de passagem, o Paraná foi o 
Estado que mais perdeu com a seca, talvez não em 
preço, comparativamente com o Centro-Oeste, mas 
em perda física de produção, que foi grande.

Ao mesmo tempo, gostaríamos que fosse am-
pliado o percentual do milho, porque 20% é muito 
pouco. Há regiões onde a perda foi de 70%, Ministro. 
E, se observarmos o volume de recursos disponibili-
zado para o custeio do milho, veremos que ele chega 
a algo em torno de 3,1 bilhões. Haveria menos impac-
to em relação ao atendimento do percentual maior, e, 
diga-se de passagem, o milho é um produto cultivado 
especialmente por pequenos agricultores. Precisamos 
ampliar isso.

Alguns produtos que não foram incluídos no pa-
cote também estão atravessando uma crise muito 
grande. O caso da mandioca, por exemplo, é muito 
sério. A mandioca, entre outros produtos, deveria ser 
contemplada por essa prorrogação automática. 

Isso sem contar a parcela do trigo que foi alon-
gada para maio. Muitos produtores não têm condições 
de liquidar esse compromisso, e o trigo não foi con-
templado na medida.

Para adequar limites e prazos, precisaríamos de 
pelo menos 2 anos de carência. Não temos renda, por-
que as últimas 3 safras nós basicamente atravessamos 
com frustração e problemas. Precisamos tomar um fô-
lego, por isso o período de carência da renegociação 
teria de ser não de 1 ano, mas de 2 anos.

Estamos muito preocupados com a flexibilização 
da linha FAT Giro Rural, e acho que o Homero já falou 
muito bem sobre essa questão. A permanecerem as 
atuais condições de comprometimento, de garantias do 
agricultor ou da própria cooperativa, ninguém jamais 
terá condições de fazer um novo financiamento e ter 
acesso aos recursos do FAT Giro Rural. Precisamos, 
portanto, de mais flexibilização, de revisão das condi-
ções de garantia do financiamento, de um tratamento 
diferenciado, sem exigências cumulativas, para que o 
agricultor ou a própria cooperativa tenha facilidade de 
obter recursos.

O custo do FAT Giro Rural é outra questão que 
gostaríamos que fosse considerada pelo Governo. A 
taxa do FAT Giro Setorial, que já existe no BNDES 
para as indústrias, é TJLP mais 2,8%. Minha gente, 
a agricultura está num caos! Precisamos de um cus-
to menor. Vamos usar o mesmo encargo do FAT Giro 
Setorial para atender o agricultor e a cooperativa. As 
cooperativas não têm condições de pagar, por exem-
plo, 8% mais TJLP, que é custo do FAT Giro Coopera-
tivo. Precisamos que sejam revistos os encargos no 
FAT Giro e a questão das garantias. Ainda sobre essa 
questão, há possibilidade de alongamento das parce-
las de PESA, Securitização e RECOOP em cima do 
crédito rural. Vejamos especificamente o caso do RE-
COOP. No Paraná, no Rio Grande do Sul e em Santa 
Catarina, por exemplo, praticamente 100% do RECO-
OP foi feito pelo BRDE. Mas o BRDE não tem crédito 
rural, e sem ele não há como alongar a parcela que 
vence em 5 anos. 

Um pedido que eu quero fazer, aproveitando que 
nosso Ministro da Fazenda foi Presidente do BNDES, 
é que se permita ao BRDE acesso direto aos recur-
sos do BNDES. Isso facilitaria muito a formalização 
das operações.

Também quero pedir a liberação de garantias 
excedentes. Os produtores já pagaram em torno de 
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30% a 40% de sua dívida com o PESA, com o Secu-
ritização e com o RECOOP, mas 100% das garantias 
estão vinculadas, então ficamos engessados, porque 
sem garantia não há nova operação. Temos um saldo 
muito alto de garantia, porque muitas parcelas já foram 
pagas. Isso precisa ser analisado.

Outra questão. Se o Governo não exigir que os 
bancos privados também sigam as operações defini-
das nesse pacote, eles nem vão alongar a dívida do 
agricultor nem vão dar a ele novo crédito. Gostaríamos 
de poder contar com o apoio do Governo no sentido 
de que exija também dos demais agentes financeiros 
participação nessa negociação.

Quanto àquelas operações feitas à margem do 
crédito rural mas utilizadas para compra de insumo 
– não tínhamos recursos suficientes de crédito rural 
para fazer essas aquisições –, gostaríamos que fosse 
estudada a possibilidade de se criar uma linha espe-
cífica para amparar esse grupo de produtores.

É evidente que precisam continuar sendo estu-
dadas no Ministério da Agricultura as medidas estrutu-
rantes do setor, e eu gostaria de destacar 7 delas, sem 
entrar em muitos detalhes. A primeira é a criação de 
um programa de captação de recursos externos para 
a agricultura. Em 2003, do pacote de crédito para a 
agricultura, 18% eram a juros livres; em 2005, 28%. 
Nosso custo foi lá para cima, aumentou muito. Estamos 
propondo, num trabalho feito pela OCB e pela CNA – já 
entregamos cópia ao Ministro do Planejamento, que 
gostou muito da idéia –, a criação de um programa de 
captação de recursos externos. O Governo poderia se 
responsabilizar pela defasagem cambial – para isso 
faria um seguro –, e o agricultor se encarrega do juro, 
de 4% a 6% na captação externa. Se injetássemos 15 
bilhões de dólares na agricultura, para investimento, 
comercialização e custeio de um programa desses, 
mudaríamos o perfil do setor pelo menos diante de pro-
blemas como os que estamos vivenciando. O segundo 
ponto é o programa de garantia de renda e emprego. 
Estamos propondo um somatório do Seguro Rural, 
PROAGRO, com a garantia de preço mínimo, onde 
teríamos uma política de garantia de renda mínima em 
cima dos preços mínimos e do seguro rural, possibili-
tando uma maior tranqüilidade para o agricultor.

Terceiro, temos que discutir um programa de 
renegociação de dívidas de longo prazo. Temos que 
sentar com o Governo e discutir todos os programas 
que aí estão, os impactos que eles têm na agricultura 
e em outros setores. Temos que discutir esses pontos 
com tranqüilidade com a Comissão de Agricultura e 
com o Ministério da Agricultura, Fazenda e Planeja-
mento, porque são questões indispensáveis a médio 
e longo prazos.

Quarto, desoneração tributária em relação a pro-
dutos e insumos. E aí está a questão do diesel, da 
energia e dos insumos que utilizamos, que têm um 
preço tributário muito alto. Então, gostaríamos que isso 
fosse acelerado, inclusive o programa de genéricos, 
para que tenhamos facilidade em adquirir produtos 
em âmbito de MERCOSUL, facilitando, vamos dizer 
assim, sua aquisição e sobretudo reduzindo o nosso 
custo de produção.

Quinto, programa de infra-estrutura. Acho que 
temos condição de estabelecer um programa muito 
bom para a agricultura em relação à infra-estrutura 
baseada na PPP, e não só nela. Em várias regiões do 
País, precisamos de investimento na infra-estrutura. 
Isso é fundamental.

O outro ponto é o programa de capitalização das 
cooperativas, que já foi desenvolvido e está nas mãos 
do Ministro da Agricultura. 

Portanto, Ministro, gostaríamos que o senhor agi-
lizasse esse programa, pois até o Presidente da Repú-
blica assumiu o compromisso de liberar esse programa 
em relação à capitalização das cooperativas.

Finalizando, gostaria de dizer o seguinte: não 
sabemos fazer outra coisa senão produzir alimentos 
para este País. E agricultura tem dado uma contribui-
ção sem precedentes dentro da economia brasileira. 
Infelizmente, se não tivermos a correção dessas pe-
quenas questões que colocamos no emergencial e 
o estabelecimento de medidas estruturantes, certa-
mente vamos ter problemas em relação à redução da 
próxima safra.

Era isso o que tinha a dizer.
Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-

pion) – Consulto o Plenário se passamos a palavra, 
agora, aos 2 Ministros, para que S. S.Exas. possam 
responder algumas questões, ou aos Srs. Parlamen-
tares. (Pausa.)

O.k., aos Parlamentares primeiro, mas, a pedido 
do Ministro Guido Mantega, vou conceder-lhe a palavra 
por 5 minutos. Depois faremos blocos de 5 Parlamen-
tares para que possamos ouvir as respostas.

Com a palavra o Ministro Guido Mantega.
O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA – Sr. 

Presidente, como não conheço o sistema de trabalho 
da Comissão, gostaria de saber se é possível, nesse 
primeiro bloco, eu usar a palavra como Líder da ban-
cada do PT.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Com toda a certeza.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA – 
Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Com a palavra o Ministro Guido Mantega.

O SR. MINISTRO GUIDO MANTEGA – Sr. Pre-
sidente, em primeiro lugar, gostaria de comentar o 
exposto pelo Sr. João Paulo Koslovski, que nos apre-
sentou alguns documentos e propostas que merecem 
uma análise mais detalhada, por nos trazerem novos 
elementos que podem ser avaliados e eventualmen-
te detalhados por uma comissão. Conversamos com 
o Ministro Roberto Rodrigues e estamos dispostos a 
formar uma comissão para analisar vários pontos tra-
zidos pelo Sr. Koslovski. São questões novas que tal-
vez possam ser resolvidas, como, por exemplo, a do 
BRDE, BNDES, a do acesso a novos recursos, a das 
garantias, a dos excedentes e a da desvinculação. Acho 
que podemos nos debruçar sobre essas questões e 
eventualmente termos alguma solução além daquelas 
que já foram encaminhadas.

Foi uma contribuição importante. Estamos re-
cebendo os documentos que não tínhamos antes. 
Vamos, portanto, criar uma comissão para fazer essa 
análise.

Sr. Presidente, não sei se respondo agora a per-
gunta do Sr. João Paulo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-
pion) – Ministro, vamos passar a palavra agora aos 
Deputados. 

E gostaria de informar ao Líder Fontana que, ob-
viamente, seguiremos o Regimento nesta Comissão. 

Eis o teor do art. 221, § 5º:

“Art. 221.  ..............................................
.. .......................................................... ..
§ 5º É lícito aos Líderes, após o término 

dos debates, usar da palavra por cinco minu-
tos, sem apartes.”

Mas passo a palavra ao Deputado Henrique Fon-
tana, em deferência a S.Exa., que está prestigiando 
hoje nossa Comissão.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA – Sr. 
Presidente, agradeço a V.Exa. pela deferência. Cum-
primento os Ministros Roberto Rodrigues e Guido 
Mantega, que representam o Governo nesta mesa, 
suas equipes, os representantes da agricultura brasi-
leira presentes, os técnicos e os membros da equipe 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário, os demais 
colegas, Deputadas e Deputados que se envolvem 
mais quotidianamente no debate deste tema, e todos 
que acompanham esta sessão, não só aqui, mas em 
diferentes lugares do País pela TV Câmara. 

Sr. Presidente, em primeiro lugar, acho que todos 
nós, brasileiros, precisamos nos debruçar, com a maior 
dedicação possível, na busca de medidas emergen-

ciais e estruturais para proteger um setor estratégico 
da economia e da vida brasileira. Os dados mostrados 
pelos Ministros indicam bem o papel que a agricultura 
tem na economia brasileira e, portanto, na vida social 
dos brasileiros, porque ela gera renda importantíssi-
ma e nos ajuda a enfrentar o problema da pobreza, da 
exclusão social e do desemprego, que são as grandes 
metas de qualquer Governo com uma visão nacional 
de caráter progressista.

Também acho que temos que ter um pouco de 
cuidado para não transformar um tema dessa magni-
tude num tema que, às vezes, nos coloque num am-
biente conflitivo, que extrapola um pouco, em alguns 
momentos, a correta abordagem da busca efetiva de 
soluções. Essa é a minha opinião como Líder da ban-
cada do PT.

Vou dar um exemplo concreto. Na democracia, 
todas as expressões de vontade, de opinião das pes-
soas, têm que ter lugar e devem ser respeitadas. E do 
mesmo jeito que elas são expressas, elas também, 
na minha opinião, podem ser criticadas. No meu Es-
tado, tenho visto adesivos grudados em alguns carros 
que dizem que o Presidente Lula seria uma praga da 
agricultura brasileira. Quero publicamente, de maneira 
muito respeitosa, discordar profundamente dessa opi-
nião. Entendo que o Governo Lula, coordenado nessa 
área pelo Ministro Roberto Rodrigues, pelo ex-Ministro 
Miguel Rossetto, que até bem pouco tempo coorde-
nou a área da agricultura familiar, tem feito um enorme 
esforço no sentido de qualificar a agricultura do nosso 
País. Aliás, a crise, como muito bem disse o Ministro 
Roberto Rodrigues, tem componentes importantíssimos 
advindos de mecanismos de mercado. Por exemplo, 
o preço de uma commodity, é óbvio que não sou um 
especialista na área da agricultura, tem uma incidência 
enorme de mecanismos internacionais que ultrapassam 
a governabilidade de um governo nacional. 

É evidente que o atual Governo pode ter errado e 
acertado nessa área como em todas as outras, o que 
é normal em qualquer governo, mas a minha avalia-
ção é que devemos criar um ambiente construtivo de 
negociação, diálogo e busca de solução. Por exemplo, 
entendo que o esforço apresentado pelo Governo, por 
determinação do Presidente Lula, coordenado pelos 
Ministros que estão à Mesa mais o Ministro Guilherme 
Cassel, produziu um pacote de medidas, com vistas 
à próxima safra, que tem um componente extrema-
mente positivo. Faltam coisas? Evidente que faltam, 
e sempre faltarão. Aliás, essa é uma característica do 
setor. Refiro-me à minha área de formação, a saúde, 
por exemplo, para a qual, a cada ano, apresentamos 
novas medidas no sentido de qualificá-la. Se fizésse-
mos a relação de todas as demandas reprimidas e não 
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atendidas legitimamente da área, eu diria que falta-nos 
muita coisa a conquistar.

Ao apresentar essas críticas, sinto às vezes um 
ambiente de radicalização de alguns Deputados em 
suas falas, mas quero sugerir, contribuindo para o de-
bate dos colegas Parlamentares, que nos debrucemos 
sobre cada uma das pautas. Além de reconhecer as 
conquistas já constituídas – eu, por exemplo, conver-
sava longamente com diversas pessoas a respeito da 
importância da abertura do0 mercado de resseguros 
no País, que poderá nos permitir um seguro agrícola 
mais qualificado –, penso que temos de nos debruçar 
em torno do seguro agrícola. 

A respeito de uma conversa sobre os genéricos 
que tive com o Deputado Francisco Turra, que conhe-
ce a área porque foi Ministro, entendo que é um tema 
importante que precisa ser estudado, a fim de encon-
trarmos uma alternativa. Para tudo isso, parece-me 
que algo é importante: não criarmos um ambiente que 
misture uma conflitividade normal, que existe dentro 
de uma democracia, com uma eleição, que já começa 
a ser disputada nos próximos 4 meses, que merece o 
respeito de todos os brasileiros, sejam eles defensores 
da candidatura Lula, como é o meu caso, sejam eles 
defensores de outras candidaturas que disputarão a 
Presidência da República.

Essa é a minha contribuição para esta audiência 
pública, Sr. Presidente. Ao mesmo tempo, coloco-me 
mais uma vez à disposição de todos os setores para 
participar de todas as negociações possíveis na bus-
ca de soluções.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Muito obrigado, Líder Henrique Fontana. Pode estar 
certo de que sempre contaremos com a participação 
da bancada do PT para resolver os problemas, como 
sempre temos feito dentro da Comissão de Agricultu-
ra, talvez uma das Comissões mais harmônicas desta 
Casa. Apesar de todos os conflitos ideológicos, o res-
peito prevalece dentro da nossa Comissão.

Gostaria de convidar para fazer parte da Mesa, 
talvez o fundador de toda a batalha pela agricultura 
dentro do Congresso Nacional, o grande Senador Jo-
nas Pinheiro. (Palmas.) Com a palavra o autor do re-
querimento. Faço um grande apelo aos companheiros, 
porque temos 31 Parlamentares inscritos. Faremos 
blocos de cinco. Portanto, peço-lhes que façam o maior 
esforço possível para não ultrapassarem o tempo de 3 
minutos. Vamos tentar nos pautar por esse tempo, sen-
do bastante objetivos, para fazermos com que chegue 
aos nossos Ministros o pleito da nossa classe. Sugiro 
ainda não sermos também repetitivos.

O SR. DEPUTADO IVAN RANZOLIN – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO IVAN RANZOLIN – Sr. Presi-
dente, esta audiência pública foi requerida pelo Depu-
tado Zonta. Contudo, foi também aprovado o Reque-
rimento nº 429, de minha autoria, com data de 29 de 
março, mediante o qual fizemos um convite ao Ministro 
Guido Mantega para também aqui estar presente. 

Gostaria de saber se V.Exa. considerará o nosso 
requerimento, já aprovado pela Comissão, para que eu 
também possa intervir de acordo com a prioridade ao 
dada a autor de requerimentos. 

Pergunto se a Comissão considera esse reque-
rimento como um dos que sugeriram a presença do 
Sr. Ministro nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Como fui informado pela Assessoria que o requeri-
mento de V.Exa. foi anexado ao do Deputado Zonta, 
V.Exa. terá preferência ao falar.

O SR. DEPUTADO ADÃO PRETTO – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ADÃO PRETTO – Sr. Presidente, 
em vista do grande número de Deputados inscritos e de 
estar ocorrendo uma sessão em plenário, gostaria de saber 
se não é possível ampliar os blocos de 5 para 10 Deputados. 
Senão, passaremos toda a tarde nesta reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-
pion) – Consulto os Deputados se podemos, segundo 
a sugestão do Deputado Adão Pretto, fazer blocos de 
10 Deputados.

Em votação. (Pausa.)
Aprovado.
Passaremos agora a palavra a 10 Deputados, que 

serão distribuídos em 3 blocos, para que os Ministros 
possam se manifestar. 

Concedo a palavra, em primeiro lugar, ao autor 
do requerimento, Deputado Zonta, que dispõe de 3 
minutos.

O SR. DEPUTADO ADÃO PRETTO – Peço a 
V.Exa., Sr. Presidente, que decline o nome dos 10 
Parlamentares, para sabermos quem são.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– A pedido, darei a ordem dos Deputados integrantes 
do primeiro bloco: Deputado Zonta, Deputado Ivan 
Ranzolin, inserido agora, Deputado Francisco Turra, 
Deputado Xico Graziano, Deputado Leonardo Vilela, 
Deputado Anselmo, Deputado Adão Pretto, Deputado 
Luis Carlos Heinze, Deputado Moacir Micheletto e 
Deputada Kátia Abreu.

Com a palavra o Deputado Zonta.
O SR. DEPUTADO ZONTA – Sr. Presidente, no-

bres colegas Parlamentares, Sr. Ministro Guido Man-
tega, Sr. Ministro Roberto Rodrigues e assessores, 
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Sr. Homero Pereira, representante da CNA, Sr. João 
Paulo Koslovski, representante da OCB, produtores e 
cooperativistas aqui presentes, dentro da praticidade 
apresentada, embora como autor do requerimento eu 
pudesse ter um espaço maior, não vou repetir o que 
já foi aqui discutido e reconhecido como momento 
crítico. 

No entanto, desejo fazer menção à importância 
deste evento, tendo em vista que neste momento a 
atenção do Brasil está voltada para esta Comissão 
de Agricultura. Essa importância tem que ficar bem 
caracterizada como uma divisora de águas para o 
agronegócio brasileiro. 

É lógico que não podemos apresentar uma pro-
posta para o futuro sem resolver os problemas do pas-
sado, como já foi dito. De acordo com essa proposta 
do passado, fazendo coro e eco ao que o Homero 
Pereira disse e à proposta do João Paulo, gostaria de 
acrescentar algumas questões fruto do que compõe 
o agronegócio brasileiro do ponto de vista do coope-
rativismo.

Para o cooperativismo, Srs. Ministros Roberto 
Rodrigues e Guido Mantega, que na última safra finan-
ciou 3 bilhões de reais com recursos próprios, quer das 
cooperativas agropecuárias, quer das cooperativas de 
crédito, é necessário avaliar também a possibilidade 
de linha de crédito para a quota-parte, transformando 
a dívida do produtor em subscrição de quota-parte e 
recomposição do capital de giro das cooperativas. Se 
isso não ocorrer, sérias conseqüências poderão suce-
der para a sobrevivência do sistema cooperativo. Outra 
questão muito claramente apresentada nesta Comis-
são, pois faz parte do momento crítico, diz respeito à 
inclusão da fruticultura – é o caso da cultura da maçã, 
entre outras – no elenco dos setores a serem prorro-
gados e receberem tratamento especial. Precisamos 
reforçar o percentual de participação com referência 
à questão do milho, do trigo e do arroz. 

Em Santa Catarina, estamos passando por um 
sério problema, que é também nacional. A carcinicultu-
ra, produção de camarão em lagoas, sofreu, em Santa 
Catarina, grave problema com a mancha branca. Por 
isso, a produção de 3 safras teve de ser suspensa. Os 
carcinicultores tomaram financiamento, quer PRONAF, 
quer custeio, quer investimento, precisam ser contem-
plados nessas medidas, senão terão de entregar suas 
propriedades agrícolas.

Outra questão diz respeito ao setor leiteiro, cujos 
produtos passaram por séria defasagem de preços, e 
agora, especialmente no Sul, sofre as conseqüências 
de estiagem que está dizimando as pastagens e, au-

tomaticamente, impedindo que o produto de inverno 
possa dar suporte à produtividade. 

Neste momento, faço um veemente apelo: a sui-
nocultura brasileira, especialmente a catarinense, Sr. 
Ministro, vive, lamentavelmente, seus últimos dias. É 
gravíssima a situação do setor, dado o fechamento de 
mercado. Totalmente dependente do mercado russo, 
o setor precisa ter prorrogado os custeios em 100%. 
Além disso, Sr. Ministro Roberto Rodrigues, precisa-
mos preparar imediatamente uma missão, com a pre-
sença de V.Exa. e do Ministro Furlan, para ir à Rússia 
antecipar a reabertura de mercado, porque o setor não 
agüentará mais de 10 dias.

É o veemente apelo que deixo nesta audiência.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-

pion) – O tempo de V.Exa. expirou, Sr. Deputado. Por 
favor, conclua.

O SR. DEPUTADO ZONTA – Pediria permissão 
para reiterar a necessidade de correção do preço mí-
nimo, porque há 4 safras esse valor não é corrigido, e 
ainda apresentaria uma proposta, Sr. Ministro Guido 
Mantega, de acesso ao FAT diretamente pelas coope-
rativas de crédito. É a salvação para o crédito agríco-
la neste País, entre outros créditos: fazer com que as 
cooperativas de crédito tenham direito de acesso ao 
FAT diretamente.

Desejo reafirmar que a agricultura é uma ques-
tão de segurança. 

Quanto ao Plano Agrícola, embora tenha havi-
do aumento de recursos, pergunto: quando, como e 
quanto isso vai custar para o produtor? Precisamos 
saber se eles vão ter direito a esse acesso, porque 
estamos cansados de ver o Governo editar medidas 
fazendo recomendações aos bancos, e os grandes 
banqueiros, os bandidos da história do Brasil, não as 
colocarem em prática.

Era a nossa participação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 

– Obrigado, Deputado Zonta.
Passo a palavra para o Deputado Ivan Ranzolin, 

ao mesmo tempo em que apelo mais uma vez aos 
Deputados para que não extrapolem o tempo conce-
dido.

O SR. DEPUTADO IVAN RANZOLIN – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Ministros, entrarei diretamente 
no assunto. 

Quando se edita um pacote, é porque não há 
previsibilidade. Aliás, os que estão no Governo hoje 
sempre foram grandes críticos de pacotes – e, parti-
cularmente, nunca vi um pacote dar certo. Contudo, 
ainda temos que acreditar nisso. 



51814 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006

Estamos trabalhando no sentido de buscar solu-
ções para a agricultura há muito tempo. No ano pas-
sado, em Brasília, ocorreu um tratoraço, com cerca de 
4 mil tratores. Não fosse a intervenção do Deputado 
Ronaldo Caiado, que fez um discurso a respeito, e a 
credibilidade do Ministro da Agricultura, não sei o que 
teria acontecido. Eles foram embora, e o Governo virou 
as costas para a questão.

Em relação à defesa animal, fizemos um apelo 
ao Ministro Palocci para que recompusesse os 130 
milhões de reais retirados do Ministério da Agricultura. 
Não houve a recomposição e ocorreu a febre aftosa. 
Depois o Governo correu atrás, assim como está fa-
zendo agora. 

E estamos sempre correndo atrás porque não 
há previsibilidade. Quando se corre atrás, edita-se 
um pacote. Quando se edita um pacote, cometem-
se justiças e injustiças. E eu quero registrar aqui uma 
injustiça. Sou, como o Deputado Zonta, defensor das 
frutas e do clima temperado do Sul do País. O Ministro 
da Agricultura conhece muito bem o problema, esteve 
na Festa da Maçã, em São Joaquim, e viu a produção 
dos 3 Estados sulinos. Sr. Ministro, não foram contem-
plados os produtores de maçã, os produtores de pêra 
e os produtores de frutas de clima temperado.

Veja bem V.Exa. Tenho uma carta do Dr. Rogério 
Pereira, Presidente da Associação dos Produtores de 
Maçã e Pêra de Santa Catarina, frutas de clima tem-
perado – só na cidade de São Joaquim são 1.600 pro-
dutores com propriedades minifundiárias –, segundo a 
qual eles não são nem recebidos no banco. 

O Governo Lula virou as costas para a agricultura 
e tem premiado muito o setor financeiro, e por isso eu 
o critico. Isso aconteceu recentemente na votação da 
Medida Provisória nº 281, que isentou do pagamento 
de Imposto de Renda os especuladores internacio-
nais que investem no Brasil. Por que não se retira os 
impostos da agricultura?

Completando, Sr. Ministro. Por que será que os 
pequenos produtores de frutas do Sul – modelo que o 
Governo tanto deseja, agricultura familiar etc. – estão 
sendo afastados de todo e qualquer pacote, não estão 
recebendo benefício algum?

Concluo, Sr. Presidente. No ano passado, hou-
ve uma forte chuva de granizo que destruiu todos os 
pomares. O Deputado Zonta e eu fomos ao Banco do 
Brasil. Lutamos desesperadamente para conseguir 10 
milhões de crédito para poder cobrir os pomares, e o 
Banco do Brasil nos virou as costas.

Sr. Ministro, temos de ter previsibilidade em de-
fesa do agronegócio, da agricultura familiar, enfim, de 
toda a agricultura, o que não está acontecendo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Não quero ser coibidor das importantes manifesta-
ções dos colegas, mas lembro que temos 32 inscritos 
e precisamos atender a todos. 

Aviso, então, aos Srs. Deputados que, ao se com-
pletarem os 3 minutos, acionarei a campainha, a fim 
de que saibam que o tempo se esgotou.

Com a palavra o Deputado Francisco Turra.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO TURRA – Meu 

caro Presidente, Sr. Ministro da Fazenda, Sr. Ministro da 
Agricultura, ilustres convidados, Sras. e Srs. Deputados, 
jornalistas presentes, em primeiro lugar, queremos di-
zer que ouvimos bem a exposição do Ministro Roberto 
Rodrigues sobre o porquê da crise do produtor.

Sr. Ministro Guido Mantega, a crise do produtor 
é a véspera da crise do consumidor. Hoje, talvez, a 
tranqüilidade do Governo se dê em cima de uma crise 
que é do produtor – feliz está o consumidor –, mas é a 
véspera da crise do consumidor brasileiro. 

Plantar com o dólar a R$3,20 e colher com o dólar 
a R$2,60, ou plantar com o dólar a R2,60 e vender com 
o dólar a R$2,10, como aconteceu, é uma desgraça. 
São fatores que o Governo não controla, ou pelo me-
nos não pode controlar.

Mas queremos também colocar alguns proble-
mas de gestão. 

Meu caro Ministro Guido Mantega, quando ouvi-
mos dizer que V.Exa. era “desenvolvimentista”, vibra-
mos muito, porque acreditávamos que V.Exa. haveria 
de romper alguns parâmetros, alguns padrões.

Por exemplo, já tivemos financiamentos no Bra-
sil – está aqui no gráfico da OCB – de até 2.500 reais 
por hectare. Hoje, suplicamos à área econômica que 
nos dê 300 reais por hectare. Houve uma queda brutal 
de recursos que, diríamos, foram apenas equalizados. 
Não é favor algum, porque é atividade de alto risco. 
O Ministério da Fazenda tem de ter uma outra visão 
sobre o produtor. Caso contrário, ficamos à mercê do 
agiota. Temos recursos livres, tomados no Banco do 
Brasil e em bancos privados, a custos insuportáveis 
ao produtor.Outro problema de gestão, Sr. Ministro. 
Nós, da Comissão da Agricultura advertimos: o MO-
DERFROTA desvirtuou – pedágio de 4%. E nunca se 
explicou. Pedágio de 4% em qualquer lugar do mundo 
é crime; aqui, é oficial.

A Comissão de Agricultura teve de pedir de joe-
lhos ao Ministro Palocci recursos para defesa. Cento 
e cinqüenta nações se abriram para comprar carne 
brasileira. Pedimos 30 milhões de reais para um País 
que exporta 30 milhões de dólares por dia. S.Exa. 
nos negou. E tive de votar aqui na Câmara, envergo-
nhado, 35 milhões para indenizar o gado abatido em 
Mato Grosso.
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Isso é problema de gestão. Essa mentalidade tem 
de passar. Temos de ajudar a agricultura, setor produ-
tivo que salva o Brasil, em números e de fato. 

Outro caso que quero destacar é seguro agríco-
la. Hoje, ninguém faz seguro agrícola. É insuportável 
pagar o prêmio. Quarenta milhões de reais no Plano 
é pouco. Já falávamos, em 1998, em 300 milhões de 
reais para reduzir o custo do produtor. Caso contrário, 
ninguém tomará.

V.Exa. disse, Sr. Ministro, que uma comissão iria 
estudar o que seria proposto hoje. Por favor, inclua a 
nossa Comissão de Agricultura. Ela é partícipe, cola-
bora e ajuda. Nós vamos ao Brasil de dentro e sen-
timos os problemas. É triste citar números da glória 
do agronegócio – saldo comercial e emprego – e, na 
hora de atender ao agronegócio, o Governo fecha os 
olhos e o coração.

Peço a V.Exa. que inclua a Comissão de Agricul-
tura, parceira do Governo e parceira do Brasil. Aqui não 
há oposição a nada. Aqui, queremos apoiar o produtor 
para salvar o consumidor e o Brasil. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 

– Com a palavra o Deputado Xico Graziano.
O SR. DEPUTADO XICO GRAZIANO – Obriga-

do, Sr. Presidente. 
Neste momento não estou muito interessado 

em desembrulhar o pacote, mas em aproveitá-lo para 
perguntar por que as medidas não foram tomadas an-
tes da crise. É isso que ninguém consegue entender. 
O Deputado Ivan Ranzolin já se referiu ao tratoraço. 
Independentemente dos tratoraços, qualquer analista 
mediano de economia rural sabia que isso ia aconte-
cer. O Ministro da Agricultura deste Governo dizia que 
ia acontecer, mas o Governo não tomou as medidas 
necessárias. Por que isso acontece?

A Comissão de Agricultura propõe uma melhoria 
na estrutura do Ministério da Agricultura: a criação de 
uma comissão executiva para analisar crises; propõe 
a criação de um tribunal de controvérsia para ver se 
um dia nosso País consegue enfrentar as crises antes 
que elas aconteçam.

É sobre isso que o agricultor mais pensa hoje. 
Por quê? Será que não é possível um dia nosso País 
evitar essas crises? 

Vou fazer ao Ministro da Agricultura especial-
mente uma questão: por que o seguro rural não foi 
implementado neste Governo? 

Sr. Ministro, V.Exa. foi capaz, logo no começo 
deste Governo, de aprovar uma lei nesta Casa implan-
tando o que já tínhamos feito em São Paulo, isto é, a 
possibilidade de financiar parte do prêmio do seguro. 
Por que não saiu do papel? Foi por que a quadrilha que 

se apossou do poder não deixou privatizar o IRB? Foi 
isso? O que aconteceu? Todos perguntavam a mesma 
coisa: “E o seguro, vai vir um dia?”

Quero que V.Exa. responda minha pergunta. Por 
que o Governo não fez o que todos sabíamos e espe-
cialmente o que V.Exa. deveria fazer?

Vou fazer uma pergunta ao Prof. Guido Mante-
ga. Vou chamá-lo de professor, porque S.Exa. foi meu 
professor na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. 
Ele não se lembra disso, mas eu me lembro – ele era 
um bom professor.Prof. Mantega, o Governo não sabia 
que a valorização do real iria acabar com a agricultura 
do Brasil? Isso é ensinado nos bancos dos cursos de 
economia, das faculdades de administração. A valo-
rização do real nada tem a ver com as crises cíclicas 
da agricultura. Nós, que somos agricultores, filhos de 
agricultores, sabemos que os nossos pais e nossos 
avós tinham anos ruins. As crises são cíclicas, mas o 
câmbio não é cíclico. O Governo adotou uma medida 
de política econômica deliberada, mas os professores 
nos ensinaram que as empresas oligopolistas contro-
lam seus preços e que os agricultores não conseguem 
fazê-lo. O preço para o agricultor é dado. Vá à roça e 
pergunte: quanto custa a arroba do boi? O agricultor 
não participa do seu processo de preço. E, portanto, 
a valorização do real é irreparável o dano provocado 
à agricultura.

Ministro Mantega, o câmbio não é cíclico, e sim 
resultado de uma política econômica deliberada. 

Finalizo dizendo que esta crise só teve uma van-
tagem. Mostrou a todos do País, especialmente aos 
Deputados da bancada do PT na nossa Comissão, 
que não há essa falsa separação entre agronegócio e 
agricultura familiar. Isso é conversa fiada. A crise está 
provando isso. A crise é do pequeno, do médio e do 
grande; é de todo o mundo. Há uma equivocada dico-
tomia que faz com que se perca energia, se duplique 
investimentos, haja Ministros em dobro para fazer a 
mesma coisa: apoiar a agricultura em nosso País.

Eu, que hoje trabalho um pouco com comunica-
ção, digo que a opinião pública deste País ficou contra 
a agricultura quando o Ministro da Agricultura anun-
ciou que havia 60 bilhões de reais para nós. Foi uma 
tragédia isso, mais uma vez. 

O que pensam aí fora é que estamos com o bol-
so cheio de dinheiro. O agricultor reclama e as pesso-
as dizem: “Reclamando de barriga cheia”. E vem os 
bobinhos de sempre, os jornalistas desinformados ou 
políticos de meia-tigela dizer: “Olha lá o agronegócio; 
olha lá os perdulários!” 

Meu Deus do céu, que dinheiro é esse que foi 
dado ao agricultor? O dinheiro é do banco, tem de 
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haver garantia. Ele vai pegar esse dinheiro para ter 
prejuízo novamente?

Nós não recebemos 60 bilhões de reais. Isso é 
mentira! Isso não aconteceu! (Palmas.) Isso foi uma 
promessa de financiamento deste Governo. Um dia, 
quando o Prof. Delfim Neto era Ministro, imaginava-se 
que, para resolver o problema da agricultura, tinha que 
se dar mais crédito. Hoje, não é mais crédito. Precisa-
mos de garantia de renda ao produtor. Caso contrário, 
pode colocar dinheiro do banco que o agricultor vai 
empobrecer. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 

– Tem a palavra o Deputado Leonardo Vilela.
O SR. DEPUTADO LEONARDO VILELA – Sr. 

Presidente, Srs. Ministros, Srs. Parlamentares, meu 
caros líderes dos produtores de todo o Brasil, Sr. Mi-
nistro Guido Mantega, essa crise é anunciada. 

Neste Plenário 2, em setembro de 2004, quando 
eu presidia esta Comissão de Agricultura, fizemos uma 
grande audiência pública na qual diversos pessoas 
que hoje aqui já previam o grave período de crise por 
que passaria o setor.

Espanta-nos a omissão do Governo, que teve 
várias oportunidades de tomar medidas para evitar 
ou pelo menos amenizar, atenuar essa crise. Alguns 
estão dizendo que essa é a pior crise dos últimos 40 
anos da agricultura, mas esperem chegar o ano que 
vem, quando teremos uma crise de abastecimento, por-
que o produtor, que coloca alimento farto, barato e de 
qualidade na mesa do trabalhador e da dona de casa, 
estará impossibilitado de plantar. E a agricultura é justa-
mente o setor que gera emprego, renda e divisas para 
o País.O pacote anunciado exclui a maioria absoluta 
dos produtores deste País. Eles não vão ter acesso a 
crédito, não vão ter acesso à garantia do preço mínimo, 
a medidas, como o seguro agrícola, aprovado por esta 
Casa há 3 anos, e, sobretudo, continuarão usando os 
insumos mais caros da América Latina.

Aqui vai minha primeira pergunta: por que não se 
coloca uma vírgula nas medidas anunciadas em relação 
à importação dos genéricos, dos defensivos genéricos 
dos países do MERCOSUL? Por que não se tomam 
medidas no Ministério da Agricultura, no Ministério da 
Saúde e no Ministério do Meio Ambiente para permitir 
a importação dos produtos do MERCOSUL, que são 
muito mais baratos que os nacionais?

Ministro Guido Mantega, estamos cansados de 
ouvir falar sobre o tal câmbio flutuante. Está nos prin-
cipais jornais do País hoje: o dólar começou uma es-
calada e o Banco Central interveio, sim, para arrefecer 
a alta do dólar. Por que isso não foi feito, Sr. Ministro, 
quando o dólar despencou em plena safra, quando o 

produtor estava colhendo a sua lavoura e precisava 
vender o seu produto? Fica essa indagação.

O Banco Central intervém quando o dólar sobe, 
mas por que não intervém quando o dólar está franca-
mente desfavorável ao setor agropecuário? (Palmas.) 
Isso nos preocupa, porque a política combinada de ju-
ros altos, ausência de crédito ou pouco crédito, dólar 
desvalorizado artificialmente, superávit primário altís-
simo, está conseguindo fazer, em 500 anos do Brasil, 
a maior transferência de renda do setor produtivo para 
o setor financeiro especulativo. Os 30 bilhões que es-
tão faltando na agricultura, não por mera coincidência, 
estão nos cofres dos banqueiros. 

Para terminar, se há um adesivo esparramado 
por todo o Brasil não dizendo Lula, a praga da agri-
cultura, mas, sim, Lula, a pior praga da agricultura, é 
uma resposta singela e espontânea dos produtores 
ao Presidente que comanda uma política econômica 
perversa para setor produtivo, um Presidente que, com 
suas declarações infelizes, denomina os produtores 
rurais de caloteiros e cretinos. 

Essa é a resposta dos produtores. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 

– Com a palavra o Deputado Anselmo.
O SR. DEPUTADO ANSELMO – Sr. Presiden-

te, Srs. Ministros, Sras. e Srs. Deputados, este é um 
momento interessante, em que fazemos um balanço 
do pacote lançado pelo Governo. Esta audiência fica 
um pouco prejudicada, porque está faltando na Mesa 
o representante da agricultura familiar. Quando nos 
referimos ao emprego, a agricultura familiar tem papel 
mais destacado. Não temos aqui a CONTAG, a FETRA-
SUL, a Via Campesina, que também participaram do 
Grito da Terra Brasil, das jornadas de luta e que ne-
gociaram as reivindicações da agricultura familiar com 
o Presidente Lula.

Temos uma crise que está aí, não há como negá-
la, mas temos de reconhecer que a agricultura não 
é só de responsabilidade do Governo. É importante 
esse registro. Eu participei da negociação do Grito 
da Terra Brasil juntamente com o Presidente Lula e o 
Ministério, e em muitas situações conseguimos avan-
ços. Certas situações não eram de responsabilidade 
apenas do Governo, mas deviam ser tratadas em ní-
vel de mercado.

Diria que esse pacote, de modo geral, nos últimos 
10 anos pelo menos, foi um dos únicos que pensou no 
futuro da agricultura. Ele prevê não só a questão da 
prorrogação, mas do rebate ou não rebate; a amplia-
ção dos programas de comercialização, como também 
novos programas que pensam, como próprio seguro e 
novos títulos para o setor. Algumas situações têm de 
ser debatidas no Brasil. Muitas vezes, aparecem os 
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chamados aventureiros. De repente, a soja aparece 
com o preço alto, e as pessoas largam suas ativida-
des e investem na soja. Aí não tem Ministro, não tem 
Governo que consiga planejar a agricultura. 

Na verdade, esses aventureiros muitas vezes nos 
dão trabalho. Lembro-me de que, quando se discutiu 
o pacote, falando das dívidas de 2004, e que se dizia 
que só aqueles que estavam adimplentes iriam entrar 
na negociação, alguém dizia que 2004 teria de entrar. 
Mas se observarmos o ano de 2003, quando houve 
uma das melhores safras de soja e um dos melhores 
preços, veremos que essas pessoas não pagaram 
suas dívidas. Quer dizer, não estou falando aqui do 
produtor de soja, do produtor de arroz, mas daquele 
aventureiro que tinha outra atividade e que se apro-
veita desses momentos e deixa o Governo sem con-
dições de planejar. 

São essas situações apresentadas que temos 
de analisar. O companheiro anterior falou do adesivo 
que tem na traseira das grandes camionetas, muitas 
vezes compradas com o dinheiro do Governo (apupos). 
Nós temos agora também um adesivo que diz: “Quem 
decide é o povo, Lula de novo”. 

Obrigado, Sr. Presidente. (Apupos.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 

– Peço que, quando o Deputado estiver se manifestan-
do, por favor, respeitem-no. Esta é uma tribuna livre. 
Depois, dentro do tempo, se algum Deputado quiser 
contestar suas afirmações, que o faça livremente.

Com a palavra o Deputado Adão Pretto. 
O SR. DEPUTADO ADÃO PRETTO – Sr. Pre-

sidente, prezados Ministros e colegas Deputados, 
Sr. Senador, queria manifestar minha solidariedade à 
agricultura, que realmente tem trazido muita vantagem 
para o nosso País e agora está em crise.

Essa crise, Sr. Presidente, não é de hoje. Ou-
vindo alguns Deputados, parece que a crise da agri-
cultura começou no Governo Lula. Reconhecemos 
que a questão do câmbio é um problema e temos nos 
emprenhado em ajudar. Porque o dólar a 2 reais e 50 
centavos, ou 30 centavos, ou 18 centavos é um pro-
blema. Mas, irresponsabilidade mesmo era quando 1 
real valia 1 dólar. Muitas dívidas dos agricultores vêm 
sendo roladas desde aquela época. Aquilo, sim, era 
irresponsabilidade!

Quero dizer mais, Sr. Presidente, 60% ou mais 
da produção que o nosso povo consome é oriunda 
da agricultura familiar. No entanto, 5% dos devedores 
devem 70% da dívida, enquanto 95% dos devedores 
devem apenas 30% da dívida. Também, Sr. Presiden-
te, essa dívida vem sendo rolada. Não vamos pegar 
esse ano de crise como uma válvula de escape, por-
que quando a soja valia 50 reais o saco poucos paga-

ram a dívida. No meu Estado, Rio Grande do Sul, teve 
propriedade vendida por 500 sacos de soja o hectare 
e a soja valendo mais de 50 reais o saco. Eu contava 
essa história no Município de Júlio de Castilho e um 
companheiro me disse que ofereceram para o seu pai 
700 sacos de soja por hectare. Então, ninguém resis-
tia. Se continuasse aquele preço não existiria mais 
agricultura familiar. Os grandes estavam comprando 
as terras dos pequenos ao invés de pagar suas divi-
das. Agora, aproveitando um ano de crise, tentam re-
solver problemas que poderiam ter sido resolvidos no 
passado. Para finalizar, Sr. Presidente, um outro dado 
muito importante: o nosso Governo está preocupado, 
sim, com a agricultura. E defendo que temos que ter 
subsídio para a agricultura, porque o Brasil é um dos 
únicos países que não têm subsídio. Mas isso abre uma 
oportunidade para muitas falcatruas. No meu Estado, 
o Rio Grande do Sul – estão aqui os Deputados Érico 
Ribeiro, Luis Carlos Heinze e Henrique Fontana que 
lembram –, no tempo em que existia subsídio para 
agricultura foi estabelecido o chamado “adubo papel”. 
O Rio Grande do Sul ficaria 4 centímetros mais alto 
se fosse aplicada a quantidade de adubo e de calcário 
comprada com subsídios. É preciso, em um Governo 
sério, agir com cautela nessa área.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 

– Com a palavra o Deputado Luis Carlos Heinze. 
O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – Sr. 

Presidente, colegas Parlamentares, Ministro Guido 
Mantega, Ministro Roberto Rodrigues, representan-
tes da OCB e da CNA, uma das preocupações é que 
já estão dizendo que tem 60 bilhões à disposição dos 
agricultores. Essa é uma propaganda enganosa porque 
o dinheiro não chegou. A imprensa divulga logo essa 
notícia e fica o produtor como chorão. Para o produtor 
obter esses recursos, primeiro ele tem de acertar as 
contas passadas.

Apenas um exemplo, Ministro Guido Mantega, 
já que o Ministro Roberto Rodrigues é conhecedor do 
assunto, vamos pegar a lavoura de arroz, vamos falar 
de 2006. Não quero saber o tamanho do agricultor. No 
Rio Grande do Sul foram plantados 1 milhão e 18 mil 
hectares de arroz. Com o custo de produção atual, o 
déficit é de 948 milhões de reais. A lavoura de soja, 3 
milhões e 900 mil hectares. Com o financiamento que 
saiu, com a dinheiro gasto na lavoura, há déficit de 1 
bilhão e 250 milhões de reais neste ano. Não estou 
falando das contas de 2005 nem das contas para trás, 
nem dos investimento. É custeio da lavoura, em função 
da seca em uma região, pela terceira vez consecutiva, 
e dos baixos preços – e o arroz em função dos baixos 



51818 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006

preços. Esse é um problema sério que estamos ten-
tando administrar. 

Estão presentes representantes dos agricultores 
do Centro-Oeste, cuja situação é mais grave ainda. 
Falam, Ministro Roberto Rodrigues, que resolveram 
o problema dos agricultores com a liberação dos cus-
teios, por isso trouxe alguns dados. No Município de 
São Borja, Sr. Presidente, tem 44 mil hectares de arroz, 
65 mil hectares de soja plantados e 680 produtores. 
Sabe quantos foram financiados pelo Banco do Brasil 
e pelos bancos particulares? Em torno de 210 produ-
tores. Quatrocentos e setenta produtores são finan-
ciados pelas cooperativas e pelo comércio. O Banco 
do Brasil e os demais agentes financeiros financiaram 
42 milhões de reais para custeio da lavoura, e o custo 
foi de 150 milhões de reais. Há 108 milhões fora do 
sistema financeiro. 

Isso acontece em um Município, mas posso pegar 
dados do Rio Grande do Sul e do Brasil. Seguramente 
no Centro-Oeste a situação é muito pior, o Centro-Oes-
te que financia 90% diretamente das multinacionais. 
O FAT Giro Rural não está ajudando os agricultores. 
Não está ajudando porque, no ano passado discutimos 
esse assunto e saiu a linha de 3 bilhões, Ministro Guido 
Mantega, mas apenas 819 milhões foram utilizados. 
Por quê? Porque o produtor não tinha limite de crédito, 
porque a cooperativa, a cerealista ou a revenda não 
tinham limite para tomar recurso com o banco. 

Então, aqui está o primeiro problema: como rolar 
essas contas do produtores que devem principalmente 
no comércio e nas cooperativas? Seria importante que 
não só o Banco do Brasil e o BNDES participassem, 
mas também os bancos particulares. O BNDES aju-
daria com uma linha de crédito. E nós ajudaríamos se 
tivéssemos como criar uma fórmula – quem sabe, o 
Tesouro ajudando – de utilizar esses recursos. Porque 
os 4 bilhões que estão anunciados hoje – e falava muito 
bem o Sr. João Paulo – grande parte do pessoal não 
terá como pagar isso. Vou citar um exemplo, Ministro 
Roberto Rodrigues: Um produtor comprou uma colhei-
tadeira financiada. Já pagou 40% da máquina, mas 
deve 4 parcelas de 128 mil reais. A parcela de 2005, 
que foi rolada para o ano de 2009, de 128 mil passa 
para 214 mil, com juros de 3,75%; a de 2010 do mes-
mo jeito. Como que ele vai honrar esse compromisso? 
Então aqui está um grande problema: como acertar o 
FAT Giro Rural? Como acertar essa questão dos in-
vestimentos que os produtores fizeram? Não adianta 
só rolar essa parcela para frente.

Outro aspecto: a securitização do PESA e do 
RECOOP. Desde o ano passado vimos insistindo em 
como resolver isso. Não pedimos indistintamente, que-
ríamos os Municípios e os Estados que tiveram pro-

blemas por não conseguirem pagar as contas. Fica-
ram 80 milhões no saldo de 2005 e os 500 milhões no 
saldo deste ano.

Parcelas vencidas. Fiz apenas um cálculo rápi-
do. Um produtor vai rolar sua conta. A parcela venceu 
no ano passado. Se ele pagasse o valor das parce-
las com o desconto, daria 18 mil reais, um valor de 
500 mil. Se ele pagar sem o bônus que ele tem, mas 
podendo corrigir a SELIC, vai a 57 mil reais. Como é 
que ele vai rolar uma parcela de 57, uma dívida que 
era de 18 mil? E mais: esta conta não foi paga porque 
houve um problema.

Estou citando esses 3 casos, mas há muitos ou-
tros, inclusive a respeito do que os Deputados Adão 
Pretto e Anselmo disseram. Os pequenos agricultores 
também estão no processo, porque foi dado a eles o 
rebate. Eu via numa cooperativa, João Paulo, o caso da 
pessoa que plantava 35 hectares; o PRONAF alcançou 
7 ou 8 hectares. Os outros 27 estão financiados pela 
cooperativa ou pelo comércio. Também ele está ralado. 
Então, todos têm o mesmo problema.

Srs. Ministros, precisamos de um grupo de tra-
balho. Há muito tempo queremos trabalhar essa ques-
tão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Grandão) 
– Deputado, por favor, o tempo! Não sou eu que estou 
reclamando, mas os outros Parlamentares.

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – Dei-
xem-me concluir. Precisamos de um grupo de trabalho 
para, na Comissão de Agricultura, termos uma audiên-
cia com o Ministério da Fazenda, com a Casa Civil para 
discutir o assunto. Temos que fazer um requerimento de 
convocação. Este é um ponto importante e queremos 
ajudar. Ninguém aqui está a fim de prejudicar o Brasil, 
mesmo que sejamos da oposição ao Governo Lula – o 
Ministro Roberto sabe disso. E não somos chamados 
porque dizem que alguém quer tirar proveito político da 
situação. Ninguém quer tirar proveito político nenhum e 
sim ajudar a resolver um grave problema que estamos 
enfrentando hoje. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Grandão) 
– Deputado Luis Carlos Heinze, com todo respeito a 
V.Exa., mas V.Exa. hoje usou realmente o mesmo tem-
po que fica no celular.

Muito obrigado, Deputado.
Comunico que está ocorrendo votação nominal 

no plenário e os Deputados desta Comissão estão 
sendo convocados para votar. 

Com a palavra o nobre Deputado Moacir Miche-
letto, que, com certeza, não vai usar o mesmo tempo 
do Deputado Luis Carlos Heinze.

O SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO – Sr. 
Presidente, juro que vou cumprir os 3 minutos.
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Srs. Ministros Guido Mantega e Roberto Rodri-
gues, componentes da mesa, vou tentar fazer apenas 
uma reflexão nesses 3 minutos. V.Exa. ouviu, Dr. Ho-
mero, o grito da indignação, e ouvimos também do 
João Paulo Koslovski o grito da ponderação.

O que nos interessa é o que os agricultores es-
tão esperando desta audiência pública. A partir daqui, 
o que vamos fazer para melhorar, para lapidar – não 
vou dizer o diamante – essa pedra que foi e que está 
sendo tratada, que é o pacote agrícola?

Há algumas coisas que eu gostaria de levantar 
aqui rapidamente, que são fáceis de serem resolvidas 
e que trazem um rápido reflexo, mas não solucionadas, 
não sei se por vontade política ou por alguma outra 
razão. Por exemplo, a simplificação do processo de 
importação de insumos do MERCOSUL. Isso no ca-
minhonaço do ano passado o próprio Presidente da 
República admitiu. E não apenas com o MERCOSUL, 
mas também com a Comunidade Econômica Européia. 
Foi admitido que seriam 27 princípios ativos. E o Presi-
dente nos garantiu isso, mas até hoje não foi feito.

Busca de solução definitiva para o problema do 
transporte de cabotagem. Ministro Roberto, V.Exa. 
sabe disso. Estivemos ontem com o ABTRIGO, no 
meu gabinete. Estamos com uma crise na triticultura, 
e a própria ABTRIGO reclama do problema de cabota-
gem, que não é lei, mas é resolução ou portaria e que 
pode ser revogada. Se isso acontecer, tenho certeza 
absoluta de que já tiraremos o calcanhar de Aquiles 
da cultura. Outro assunto que gostaríamos de levantar, 
Ministro, é o problema do óleo diesel. Acho que tem 
de ser criada uma comissão para tratar do problema 
do óleo diesel, que hoje passa a ser o segundo item 
no custo da produção. Não sei se é verdade ou não, 
mas fui informado de que a PETROBRAS vende o litro 
de óleo diesel na Argentina por 1,02, quando no Bra-
sil pagamos 1,90. Se é verdade ou não, eu não sei. E 
ainda me disseram que isso ocorre no mesmo posto 
da PETROBRAS. 

Para terminar, eu gostaria de falar duas coisas. 
Ministro Roberto Rodrigues, V.Exa sabe que o ex-Mi-
nistro Alysson Paulinelli, intranqüilo também, é o autor 
do PRODECER. Estamos entregando a V.Exa. e ao 
Ministro Guido Mantega o problema do endividamento 
do PRODECER, que é um programa de cooperação 
firmado entre o Brasil e o Japão. É o maior acordo, em 
termos de agricultura, que um pais tem com outro país. 
Gostaríamos de entregar isso aos Srs. Ministros.

Para encerrar, Ministro Mantega, a ferramenta 
do produtor rural é a esperança. E há uma esperança 
enorme. Podemos dizer que, como agricultor, sinto 
que o Roberto é nosso irmão, conhece o tema. Va-
mos nos dirigir a V.Exa., que é Ministro da Fazenda. 

Lá fora os agricultores estão esperando e me parece 
que V.Exa. nos dá um pouco de esperança. Queremos 
lapidar esse processo que aqui está. Temos em mão 
avaliações de várias entidades, dando pontos positi-
vos. Quanto ao que converge, não precisamos discutir; 
quanto ao que não converge, acho que V.Exa. foi sábio, 
antecipou e nos propôs a criação de um grupo sem a 
paixão política, sem o pragmatismo partidário. O par-
tido que estamos discutindo aqui é o PA, o partido da 
agricultura. O homem do campo que nos está vendo 
pela televisão tem a esperança de que encontremos 
solução para isso. Uma coisa é certa, Ministro, se não 
resolvermos o problema da agricultura, 30% da área 
do Brasil não será plantada. É uma catástrofe para 
economia brasileira. A crise já não é mais agrícola, é 
econômica. Olhando nos seus olhos, tenho a esperan-
ça de que V.Exa. será o grande parceiro do Ministro 
Roberto Rodrigues, juntamente com outros Ministros, 
para aquilo que não está convergindo. 

Espero ainda que esta Comissão possa a curto 
prazo apontar soluções para esses problemas. Fizemos 
aqui o diagnóstico do produto, que é o nosso pacote. 
Não poderia sair um pacote integral que viesse atender 
a todos, mas, para aquilo que não está sendo atendi-
do, que possamos com dignidade e responsabilidade 
achar uma solução. 

Este é o meu depoimento neste momento, como 
Presidente da Frente Presidente da Frente Parlamentar 
da Agricultura. Tenho certeza de que aqui não estamos 
discutindo partidos. Estamos discutindo o PA, que é o 
partido da agricultura.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Grandão) 

– Obrigado, Deputado Moacir Micheletto. 
Tem a palavra a Deputada Kátia Abreu.
A SRA. DEPUTADA KÁTIA ABREU – Sr. Presi-

dente, Srs. Ministros de Estado, representantes da CNA 
e da OCB, Srs. Deputados, Dr. Gerardo Fonteles, amigo 
de longa data, em primeiro lugar eu gostaria de exigir da 
Comissão da Agricultura que o Deputado Adão Pretto, 
na próxima sessão de quarta-feira, apresentasse os 
dados dos devedores, números aqui citados não pela 
primeira vez por S.Exa. Sei que se trata de um ilustre 
Deputado, que defende os pequenos produtores rurais, 
mas que não conta com a prerrogativa de ser o único 
defensor dos pequenos produtores rurais deste País. 
Eu gostaria que S.Exa. nos trouxesse os dados e as 
fontes que originaram esses números de 5% que devem. 
Não pude anotar direito, mas já ouvi várias vezes esse 
comentário. Como tenho muito respeito pelo Deputado 
Adão Pretto, tenho certeza de que essas fontes irão 
aparecer para que possamos esclarecer definitivamente 
esses números tão citados costumeiramente por S.Exa. 
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Ministro Mantega, se, por hipótese, V.Exa resolvesse 
se transformar em um produtor rural, um agricultor 
brasileiro, sem nenhuma dívida do passado, e come-
çasse a plantar hoje, em 2006, de antemão informo 
a V.Exa. que o custo de um hectare de soja está em 
1.200 reais. Portanto, o senhor já estaria começando 
com prejuízo e devedor de 450 reais, isso sem nunca 
ter plantado nada neste País. Veja o tamanho da crise 
que nós estamos envolvidos no dia de hoje. Portanto, 
um produtor novo já entraria com 450 reais de preju-
ízo. Como V.Exa. espera que os produtores rurais do 
País, que já estão na lida há bastante tempo, em 2007 
paguem 20% do custeio de 2006, 40% do custeio de 
2005, o custeio do ano de 2007, a parcela do PESA e 
a parcela da securitização? Nós vamos ter de orientar 
o produtor rural brasileiro no sentido de que ele terá de 
produzir no mínimo 160% no ano de 2007 para pagar 
apenas as duas parcelas de custeio prorrogadas de 
2006 e 2005 e a parcela de 2007. O Ministro Roberto 
Rodrigues, que é o nosso companheiro e uma jóia rara 
da agropecuária brasileira, sabe desses números. Te-
nho certeza de que ele avisou V.Exa. sobre o assunto, 
assim como o amigo Gerardo Fonteles, que deve ter 
ajudado a elaborar esse plano. 

Realmente, não sei o que os senhores estão ima-
ginando: se estão deixando para resolver o problema 
no Governo dos senhores no ano que vem, ou se vão 
entregá-lo para um próximo Presidente. Com certeza, 
no ano que vem estaremos de novo no Ministério da 
Agricultura e nas portas do Ministério da Fazenda. Te-
nho impressão de que os senhores gostam da nossa 
presença nos Ministérios e na tribuna desta Casa.

Também quero lembrar a V.Exa., Ministro, que 
estamos quebrando contratos oficiais e privados cau-
sados pela política econômica do Ministério de V.Exa. 
em relação ao câmbio. Não podemos incluir essa cri-
se na questão cíclica das crises da agricultura. Esta 
especificamente foi causada por este Governo, pelo 
Ministério da Fazenda, que com essa política de câm-
bio pode estar fazendo bem a muitas pessoas, mas 
à agricultura não. Está sendo nocivo e extremamente 
prejudicial a nós. Não queremos, Sr. Ministro Mantega, 
em hipótese alguma estatizar a produção brasileira. 
Queremos apenas a AGF para as compras de Gover-
no, para a merenda escolar, para a cesta básica. Que-
remos proteção à nossa produção enquanto estiver 
nas mãos do produtor rural. Nós queremos AGF mas 
na hora certa. No ano passado, o arroz foi socorrido 
em setembro. Cadê os instrumentos de proteção aos 
produtores que têm de ser disparados na hora certa, 
para depois não sermos responsabilizados por uma 
ação tardia do Governo? Não queremos previsão do 

tempo do dia anterior, Sr. Ministro. Queremos previsão 
do tempo do dia.

Quero deixar alguns questionamentos, Sr. Pre-
sidente. Em relação ao FAT Giro Rural, os senhores 
passaram de 2 bilhões para 4 bilhões, com 5 anos de 
prazo e 2 de carência. Ótimo, parabéns! Só quero in-
formar que o Banco do Brasil está priorizando 100% 
desse recurso para fazer mata-mata de CPR, para livrar 
o risco de 27% trocando por CPR de 8,75. Não está 
formulando CPRs novas para produtores que querem 
pagar os seus fornecedores, mas exigindo garantias 
que os produtores não terão para fazer esse novo 
contrato de CPR. 

Eu gostaria de sugerir 2 pontos nesse quesito. 
Poderíamos fazer uma securitização com a emissão 
de títulos, com a participação do Tesouro, ou então po-
deríamos definir percentuais de recursos que o banco 
poderia aplicar: uma parte para substituir a CPR do 
próprio banco e a outra parte destinada, com rigor, a 
novos financiamentos de CPR, para que os nossos 
fornecedores pudessem ser pagos. 

Quero pedir a intercessão de V.Exa., Ministro 
Roberto Rodrigues, junto ao Ministro Ciro Gomes. O 
investimento do Fundo Constitucional de Desenvolvi-
mento do Centro-Oeste – FCO já foi aprovado, porque 
o FCO tem Conselho Deliberativo, o CONDEL. O FNO 
e o FNE não têm Conselho Deliberativo, dependem 
apenas do Ministro Ciro Gomes para assinar a pror-
rogação dos seus investimentos. 

Securitização e PESA. Está havendo a prorro-
gação de 5 anos, com primeira parcela em 2007. Não 
vamos nem discutir sobre quem não dá conta de pa-
gar em 2007. O que é esse refinanciamento? Serão 
necessárias novas garantias por parte dos produtores 
para refinanciar essa parcela de PESA e securitiza-
ção? Quero informar a V.Exa. que os produtores não 
terão garantias, a não ser que tivessem atendido ao 
nosso pedido do tratoraço. Pedimos ao Presidente da 
República, várias vezes, que livrasse as garantias do 
PESA que temos, sobrando, no nosso endividamen-
to, o que poderia talvez cobrir neste momento. Com 
relação ao drawback, foi liberado apenas o drawback 
para pessoas jurídicas. Noventa por cento dos produ-
tores rurais – o Ministro Roberto Rodrigues está can-
sado de saber disso – são pessoas físicas. Temos de 
viabilizar, considerando o número de exportação dos 
nossos produtos, e sabemos o quanto o Brasil exporta, 
a isenção nesse sentido.

No que diz respeito à prorrogação automática 
para agropecuária de corte, vale ressaltar que a pecu-
ária de corte nunca teve preços tão baixos como está 
tendo neste momento. O problema é que, na pecuária 
de corte, o boi emagrece, engorda e adoece, mas fica 
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no pasto. E a agricultura não pode esperar. Mas a crise 
da pecuária brasileira é do mesmo tamanho da crise 
da agricultura. Talvez ela seja uma das maiores já vivi-
das pelo Brasil. Espero, Sr. Ministro, que esse pacote 
não esteja totalmente embalado, que ainda possamos 
deixar um lado dele aberto, trazendo esperança ao 
setor rural. Infelizmente, apesar do esforço e determi-
nação de V.Exa., esse pacote não nos satisfaz e vai 
nos trazer graves problemas no próximo ano, além de 
insegurança fortíssima para os produtores neste ano. 
Ele sequer tem o poder de controlar os mercados e 
preços. Se houver a diminuição de um palmo de chão 
em termos de produção, receberemos a visita dos fis-
cais que medirão os índices do GUT e do GEE e rea-
lizarão a desapropriação para fins da reforma agrária. 
Somos obrigados, por meio da brutalidade, a enfrentar 
o prejuízo. Caso contrário, os fiscais do INCRA tomarão 
nossas propriedades. Nem temos esse direito.

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-

pion) – Neste momento, ouviremos as respostas dos 
2 Ministros. 

Concedo a palavra ao Sr. Ministro da Fazenda 
Guido Mantega.

O SR. MINISTRO GUIDO MANTEGA – Obri-
gado, Sr. Presidente. Diversas questões foram abor-
dadas aqui e talvez seja difícil responder a todas as 
perguntas. Porém, estaremos encaminhando, por meio 
de uma comissão, várias dessas questões para uma 
negociação, de modo que eu possa entender melhor 
cada uma. Estou aprendendo muito nesta audiência, 
porque, embora esteja a par da questão geral da agri-
cultura, existem vários detalhes que evidentemente me 
escapam. Mas só agora estou tomando conhecimento. 
Já posso antecipar aos senhores que o diálogo está 
aberto e nossos técnicos estão à disposição de todos 
para que entremos nos detalhes. Como se diz popu-
larmente: o diabo mora nos detalhes. Muitas vezes 
montamos um plano, um programa, fazemos uma linha 
de crédito que não consegue se viabilizar por algum 
detalhe que nos escapa, alguma impossibilidade que 
não foi observada. Portanto, estamos à disposição de 
todos para promovermos esse diálogo, de modo que 
possamos aperfeiçoar o que estamos discutindo nesta 
audiência. Vou fazer algumas considerações gerais e 
procurar responder a algumas questões específicas. 
A questão de fundo que foi abordada é que a política 
econômica do Governo prejudica a agricultura brasi-
leira. Quero contestar essa visão por várias razões. 
Em primeiro lugar, se observarmos o que aconteceu 
em 2003 e 2004, veremos que essa mesma política 
econômica, que continua a ser praticada desde o iní-
cio do nosso Governo até agora, nos anos de 2003 

e 2004, não prejudicou a agricultura. Pelo contrário, a 
agricultura, nesse período, apresentou um desempenho 
muito satisfatório. Evidentemente que isso se deveu 
em parte às políticas do Governo, que caminharam no 
sentido de dar mais estabilidade à economia do País, 
de modo a reduzir o Risco País, ampliar o volume de 
crédito disponível para a população, reduzir o custo do 
financiamento para todos os segmentos produtivos e 
também viabilizar os planos de safra. 

Vale lembrar que o Governo se empenhou em 
dar condições propícias aos vários segmentos produ-
tivos para que pudessem prosperar. O Governo fez um 
esforço particular para que o comércio exterior fosse 
bem-sucedido. Nesse caso, entra também a agricultu-
ra. Uma das prioridades deste Governo é que o Brasil 
amplie sua participação no comércio internacional, re-
cupere o espaço perdido em governos anteriores e se 
torne, portanto, um player internacional. Diria que isso 
foi obtido, porque podemos observar que a presença 
do Brasil cresceu no exterior, ocupamos mercados e 
passamos a ter uma arrecadação maior de superávit 
comercial. O Brasil nunca atingiu um volume tão grande 
de superávit comercial como nesse período no qual o 
Governo se empenhou em dar suporte aos diversos 
setores exportadores para que pudessem prosperar. 

Portanto, discordo do entendimento de que houve 
algum conflito entre a política econômica do Governo e 
o setor agrícola. O setor agrícola foi bem nesses dois 
primeiros anos, porque contou com várias condições 
favoráveis; além dessas que mencionei, condições ma-
croeconômicas mais estáveis, maior disponibilidade de 
crédito, taxas de juros menores e esforço do Governo. 
Contou também com um cenário propício do ponto de 
vista das commodities. As commodities tinham um 
preço mais elevado no mercado internacional, o que 
beneficiou evidentemente não só o setor agrícola como 
os demais setores produtivos.

Os problemas surgiram a partir das secas e de 
outros dessa natureza, como, por exemplo, de ferru-
gem e outras pragas que prejudicaram a agricultura 
no setor de carne, o problema da aftosa e semelhan-
tes, problemas com os centros de comercialização e, 
finalmente, a queda do preço das commodities sobre 
as quais o Governo não tem nenhum controle. 

O Governo efetivamente não tem como influen-
ciar o preço das commodities internacionais. Portan-
to, quando houve a queda das commodities, o setor 
passou a arrecadar menos. O Governo talvez possa 
ser responsabilizado quanto à questão do câmbio. O 
câmbio brasileiro, há 2 anos, estava numa situação 
mais favorável e valorizado. Quero declarar aqui que 
o câmbio se valorizou não por vontade do Governo, 
não houve nenhuma estratégia explícita, não foi fruto 
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da política econômica. Talvez houve uma valorização 
indiretamente, porque o Governo implementou uma 
política no sentido de dar suporte aos setores exporta-
dores, estimular uma exportação maior e obtermos um 
superávit comercial maior – isso foi obtido. A partir daí, 
o Brasil passou a produzir superávites comerciais que 
nunca havia produzido antes, a estabilidade financeira 
e orçamentária tornou o País mais seguro e passou a 
atrair também investimentos externos que aumentaram 
o fluxo de capitais para o Brasil. Nessas condições, é 
inevitável uma valorização da moeda brasileira. 

Ressalto que a valorização do real se deu não por 
algum artifício ou alguma política explícita do Governo 
nesse sentido. O Governo não queria valorizar, mas 
houve uma valorização a partir das virtudes. É verda-
de que o juro também influenciou. Houve também um 
pouco de arbitragem em relação ao juro. Mas podemos 
observar que a maioria dos países emergentes bem-
sucedidos no campo do comércio internacional teve a 
moeda valorizada. Praticamente todas as moedas va-
lorizaram. Citem um país onde não houve valorização 
da moeda. A Rússia, o Chile e todos os países valori-
zaram a moeda. A China faz uma política artificial de 
câmbio. Desculpem-me, mas a China é um país sui 
generis – nem consigo descrever que tipo de país é. 
Trata-se de um país meio socialista, meio capitalista, 
e tem um Comitê Central que toma as decisões de 
câmbio e juros. Os senhores não querem que implan-
temos essa política no País. A China, então, pratica 
um câmbio artificial, mas não queremos praticá-lo no 
Brasil. Os senhores devem se lembrar da época que o 
Brasil fazia câmbio fixo. O setor agrícola deve ter sido 
altamente penalizado, assim como os setores produti-
vos o foram. A produção brasileira encolheu quando se 
fazia câmbio fixo no Brasil. Por quê? Porque tínhamos 
a máxima valorização possível do real.

Então, esse problema que começa a ocorrer ago-
ra, na verdade, já existia só que numa escala maior 
e devido a outras razões, não pela virtude do setor 
exportador, mas por defeitos da política econômica. 
Agora, repito, todas as moedas se valorizaram, todas 
as moedas dos países emergentes bem-sucedidos 
que geraram superávit comercial e que têm superá-
vit em transações correntes. Isso significa que entra 
muito mais dólar no País. Antigamente, o Brasil pre-
cisava absorver todo ano um volume de moeda forte 
para fazer os pagamentos, para cumprir suas dívidas. 
Hoje, isso não é mais necessário. Temos um proble-
ma, a partir de uma virtude, porque o País ficou mais 
eficiente, mais competitivo: temos uma sobra de mo-
eda forte que acaba valorizando nossa moeda. Não é 
verdade que o Banco Central não fez nada para ate-
nuar essa situação.

Quero deixar claro que não sou favorável a um 
câmbio engessado. Não sou favorável a taxas de câm-
bio pré-fixadas, nem a câmbio múltiplo, como alguns 
podem sugerir. Sou favorável a regime de flutuação, 
que, na minha opinião, é o melhor.

Durante esse período, o Banco Central comprou 
volumes bastante elevados de dólares no mercado. No 
final do ano passado, o Banco Central comprou mais 
de 30 bilhões de dólares, que foram parar nas reservas. 
As nossas reservas estão crescendo por causa des-
se fenômeno. Hoje, temos 63, 64 bilhões de reserva. 
Não é devido a capital especulativo que o Brasil, no 
passado, teve reserva elevada, era tudo hot money. 
O capital especulativo saía quando acontecia uma tur-
bulência como essa que vimos na semana passada. 
Então, hoje temos reservas sólidas conquistadas pelo 
exportador brasileiro, com seu trabalho, com suas ex-
portações. Portanto, o País é muito mais sólido. Tudo 
isso nos levou a essa valorização.

O Banco Central tem comprado, muitas vezes 
agressivamente, antes dessa turbulência. Quando 
chegou a comprar 1 bilhão de dólares por dia, eu es-
tava acompanhando isso justamente para evitar que 
houvesse uma valorização excessiva do real, portanto 
uma desvalorização do dólar.

Nesse cenário da semana passada, temos que 
ter toda cautela e impedir que se propague o pânico 
ou medidas irracionais do mercado. Embora o Brasil 
hoje esteja muito mais equipado e preparado para en-
frentar esse tipo de turbulência, não podemos deixar 
que haja, digamos, os efeitos manada de investidores 
tentando sair correndo do País, desestabilizando nossa 
economia. Nessas condições, é normal que o Banco 
Central dê liquidez para o mercado. Dessa forma, ele 
anunciou ontem um leilão de SWAP, justamente para 
acalmar o mercado, porque ontem e anteontem havia 
uma ameaça de novas saídas de recursos e de uma 
elevação expressiva do dólar.

Portanto, é claro que queremos que o dólar seja 
mais valorizado. Vejam as minhas declarações de 2, 3 
semanas atrás, nas quais eu dizia que estava preocu-
pado com a valorização do real e buscava uma solução 
para atenuar esse problema. Fomos colhidos por essa 
turbulência. Nesse contexto, o Governo tem que agir 
no sentido de acalmar o mercado, de dar liquidez, se 
for necessário. São medidas que não são para bene-
ficiar o especulador, mas, sim, para impedir que o real 
se desvalorize e que o pânico tome conta do mercado 
num momento delicado. É apenas isso.

Então, o Banco Central tem atuado no sentido de 
atenuar a valorização cambial de forma permanente 
ao longo de todos esses meses. Se computarmos os 
últimos 3 anos, o volume de compras do Banco Central 



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 51823 

e do Tesouro Nacional foram da ordem de mais 150 
bilhões de dólares. Pagamos o empréstimo do Fundo 
Monetário Internacional, o Clube de Paris e antecipa-
mos aquela dívida que ainda restava dos bradies da 
moratória dos anos 80. Portanto, não é correto que o 
Governo faça uma política que procure valorizar o real 
e prejudicar a agricultura. Pelo contrário, preocupamo-
mos com isso e estamos em busca de medidas que, 
respeitada a livre flutuação – porque consideramos esse 
o melhor regime – sem introduzir artificialismo, atenuem 
essa valorização que, infelizmente, atinge todos os pa-
íses bem-sucedidos do ponto vista comercial. 

Essas medidas estão sendo tomadas às claras. 
Nós as temos anunciado. Estão sendo discutidas com 
o Banco Central e Ministério da Fazenda. Existe um 
projeto em tramitação nesta Casa, que permitirá que 
o exportador retenha por mais tempo os dólares que 
vierem a ser auferidos com as exportações, de modo 
que ele possa pagar dívidas, importações, enfim, per-
manecer com esses recursos mais tempo fora, de ma-
neira a não aumentar a oferta de dólares no Brasil e, 
com isso, valorizar menos o real. Estamos empenhados 
nisso e preocupados com essa valorização. Sabemos 
que ela prejudica a agricultura, e não só a agricultura 
mas outros setores produtivos. Estamos fazendo o que 
podemos dentro das regras estabelecidas. O dólar es-
ses dias está em torno de 2,30. Quando ele chegou a 
2,40, a semana passada, vários exportadores fecha-
ram contrato de câmbio, aproveitando essa situação. 
Acredito que isso tenha sido um alívio. Ele continua 
nesse patamar, e os exportadores poderão continuar 
se aproveitando. 

Essas são considerações gerais que eu gostaria 
de fazer. Agora, tentando responder a algumas questões 
específicas que nos foram apresentadas, detectei um 
problema. Criamos linhas de crédito, refinanciamento, 
capital de giro, mas talvez haja dificuldade para que 
os necessitados, se me permitem falar assim, tenham 
acesso a esses recursos. Como o Banco do Brasil é um 
dos parceiros importantes disso, já nos comprometemos 
– nesse grupo que vamos criar e do qual V.Exas. terão 
possibilidade de participar – a estudar como se fará 
isso, naturalmente respeitadas as leis do País, porque 
existem problemas de garantia, de normas que, muitas 
vezes, o Banco do Brasil tem de seguir. 

Digo isso com experiência de causa porque fui 
Presidente do BNDES e, muitas vezes, não podia to-
mar medidas importantes para a produção. Dentro das 
possibilidades que a lei nos faculta, tentaremos encon-
trar medidas para fazer com que o dinheiro chegue de 
fato ao agricultor, ultrapassando esses obstáculos que 
estão aí colocados pela dívida anterior que ele tem e 
pelo comprometimento dos seus ativos anteriores. Foi 

sugerido que se liberasse as garantias excedentes. 
São aspectos que podemos analisar, para ver se há 
uma saída para essa questão.

Foi mencionada a questão do custo do óleo diesel 
e a possibilidade de uma desoneração. Se desonerar-
mos o óleo diesel de uma maneira geral, teremos um 
impacto muito alto sobre as contas públicas brasileiras, 
porque não dá para desonerar só aquilo que a agri-
cultura consumirá, pois não temos como identificar. 
Teríamos de desonerar todo óleo diesel, e isso teria 
um impacto sobre as contas públicas, e não estamos 
em condição de suportar. 

Foram mencionadas outras desonerações. Já 
houve, em 2004 e 2005, algumas desonerações im-
portantes. Houve redução a zero de PIS/COFINS para 
itens da cesta básica. Isso representou 2,5 bilhões de 
renúncia fiscal em 2005 e o mesmo valor em 2006. 
Houve também redução a zero de PIS/COFINS para 
fertilizantes e vacinas de uso veterinário. 

Um outra questão mencionada aqui é a permissão 
para importação de defensivos agrícolas genéricos no 
âmbito do MERCOSUL. Parece-me uma medida per-
feitamente factível. Ela está tramitando no Governo, 
se não me engano, na Casa Civil. Comprometo-me 
a ir atrás disso, para agilizar o processo, porque não 
vejo nenhuma dificuldade, a menos que haja algum 
problema de ordem sanitária. O Ministro Roberto Ro-
drigues está me informando que o problema já está 
sendo resolvido pela Casa Civil. Iremos atrás disso 
para agilizar, porque me parece ser uma medida que 
pode ser posta em prática. 

Foi mencionado que o percentual de refinancia-
mento para alguns produtos é insuficiente, por exemplo, 
no caso do milho é de 20%. Se não for suficiente, o 
que foi decidido pelo Governo é que o Banco do Brasil 
analisará caso a caso. Poderemos ir além desses 20%. 
Isso é o mínimo. Além disso, o Banco do Brasil analisará 
a questão de acordo com a necessidade do agricultor. 
É essa a orientação que lhe está sendo dada.

Quanto ao BRDE ter mais acesso aos recursos 
do BNDES, comprometo-me também a conversar com 
este último, porque o BRDE já é um agente financeiro 
do BNDES. Não sei se ele já administra linhas dessa 
natureza. Ele tem linhas de crédito de outra natureza. 
Analisarei a questão e farei gestão junto ao BNDES, 
para que ele possa nos dar uma informação e, even-
tualmente, ampliar as linhas de crédito para o finan-
ciamento rural. 

Foi mencionada também a necessidade de li-
nhas de crédito para as cooperativas de crédito. Na 
verdade, nas medidas que estão sendo implantadas, 
foram disponibilizados créditos para as cooperativas 
agrícolas. Elas foram contempladas no Giro Rural, se 
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não me engano. Porém, as cooperativas de crédito 
não o foram. 

O mestre em cooperativa de créditos aqui é o 
Ministro Roberto Rodrigues. 

O SR. MINISTRO ROBERTO RODRIGUES – As 
cooperativas de crédito seriam repassadoras dos re-
cursos do FAT, como é o Banco do Brasil.

O SR. MINISTRO GUIDO MANTEGA – Pas-
sariam diretamente. O BNDES está abrindo linha de 
financiamento para cooperativas. É uma maneira tam-
bém de repassar o FAT, porque ele repassará com um 
custo pequeno.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. MINISTRO GUIDO MANTEGA – Já 

saiu?
O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – No 

ano passado, já foi repassado para o FAT Giro Rural, 
para as cooperativas de crédito.

O SR. MINISTRO GUIDO MANTEGA – E por que 
não puderam utilizar? O SR. DEPUTADO LUIZ CAR-
LOS HEINZE – É a questão de limite do produtor, da 
revenda, da cooperativa para tomar o recurso. Esse é 
um problema sério que temos de analisar.

O SR. MINISTRO GUIDO MANTEGA – É um 
problema a ser analisado. Vejam que a linha foi cria-
da, o recurso foi disponibilizado, mas não chegou ao 
destino. Vamos estudar para ver onde é que está o 
tropeço. Faz parte da nossa pauta. 

Foi mencionado o setor de pecuária e suinocultu-
ra. Esses setores, embora tenham ido muito bem num 
passado recente, defrontam-se hoje com problemas 
específicos como o do mercado russo, que se fechou 
para a suinocultura e também para a carne. Esse é um 
dos nossos grandes problemas. 

Temos realizado gestões diplomáticas, porque aí 
houve um incidente diplomático que V.Exas. conhecem, 
uma matéria que saiu na imprensa dizendo que havias 
problemas. Prefiro nem mencionar aqui para não repri-
sar a questão. Estamos fazendo todo esforço possível 
para demover as autoridades russas para que voltem 
a importar a carne do Brasil. É esse o nosso desejo. 
Mas vejam que isso está um pouco além das possibi-
lidades do Governo. Não podemos impor isso ao Go-
verno russo. Estou indo para a Rússia na semana que 
vem, para o G-8 e terei um encontro com o Ministro da 
Fazenda da Rússia. Vou reforçar esta necessidade de 
reabrirmos as portas para os problemas.

Em relação a facultar o acesso aos recursos dos 
bancos, porque os banqueiros não querem implemen-
tá-lo, temos nos empenhado para que isso aconteça, 
principalmente em relação ao Banco do Brasil. Con-
cordo que devemos trabalhar com mais previsibilidade 
na questão da agricultura. Não posso responder pelo 

que aconteceu nos últimos tempos, porque estou há 
2 meses no cargo, mas acredito que algumas medi-
das que estão sendo implementadas neste pacote 
têm como objetivo criar alguns mecanismos de sal-
vaguarda, algumas medidas de caráter cíclico. Seria 
interessante não só que o Governo fosse acionado, 
mas a existência de mecanismos automáticos que 
poderiam ser utilizados pela agricultura, assim como 
um seguro rural eficaz. 

Sei que o seguro atual não funciona, é muito limi-
tado, atinge apenas 1% e não tem abrangência neces-
sária. O Governo já começou a estudar um novo tipo 
de seguro rural que possa ser mais eficaz. Não é fácil. 
Sei que o seguro real e de garantias é um problema 
que atinge pequenas e médias produções. Existe não 
só no campo da agricultura, mas também no campo 
da indústria e de outros setores produtivos. De qual-
quer forma, nossa proposta é no sentido de que se 
caminhe para um novo fundo de seguros que, de fato, 
seja mais eficiente. 

Estamos abrindo o mercado de resseguros, que 
antes era monopólio do IRB. O Governo está enca-
minhando uma lei no sentido de abrir o mercado de 
resseguros para o setor privado. Temos um mercado 
de seguros muito tímido e limitado no Brasil. Temos 
consciência de que ele prejudica a produção. Portan-
to, queremos fazer a abertura desse mercado. Essa é 
uma das medidas que estamos propugnando. 

Vamos discutir também a questão do pedágio 
do MODERFROTA. O programa do MODERFROTA 
teve um início bem-sucedido e permitiu a mecaniza-
ção do campo durante certo tempo. As taxas de juros 
eram competitivas. Propusemos a redução das taxas 
do MODERFROTA. Sei que existe a taxa e o pedágio. 
São 2 problemas. A taxa de 12,75% está caindo para 
10,75%. Os 4% do pedágio devem suprir alguma parte 
do custo financeiro. Vamos analisar e colocar na nossa 
pauta a questão do pedágio de 4%.

Em relação ao seguro agrícola, já esclareci to-
das as dúvidas. Foi dito que o prêmio é alto. Vamos 
analisar o prêmio. Quanto à questão de antecipar as 
medidas, conforme sublinhado pelo Deputado Xico 
Graziano, concordo que devemos procurar antecipar e 
nos prevenir, porque fica mais barato prevenir do que 
remediar. Concordo com esse princípio. Comprometo-
me a ficar, juntamente com o Ministro Rodrigues, mais 
vigilante em relação aos possíveis problemas. Criar 
uma sala da Situação.

Em relação a esse pacote de medidas, nossa 
preocupação é que ele seja posto em prática, que não 
fique só no papel. Já estabeleci o monitoramento diário 
das medidas que estão sendo tomadas. Já combina-
mos com o Ministro Rodrigues. Escalei um técnico do 
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meu Ministério, como também o Ministro Rodrigues, 
– e o Banco do Brasil vai indicar uma pessoa – para 
acompanharmos todos os dias a implementação dessas 
medidas. No pacote anterior houve demora na imple-
mentação das medidas. Acompanhei isso, mas ainda 
não estava no Ministério. Não queremos que isso se 
repita nesse pacote. Vamos acompanhar e procurar 
remover os obstáculos.No que se refere à importação 
de genéricos e à atuação do Banco Central, a meu ver, 
respondi todas as questões. A produção do superávit 
primário, feita pelo Governo, não tem como objetivo 
transferir renda para o setor bancário. Evidentemente 
não é esse o objetivo, mas é manter as contas brasi-
leiras mais equilibradas. Como todos sabem, o Brasil 
passou por um grande desequilíbrio das contas públi-
cas, aumento de endividamento, diminuição da con-
fiança e aumento do Risco País ao longo dos anos. O 
Governo é obrigado a fazer isso, pois não gostamos 
de fazer superávit primário e nem praticar juros altos. 
Sei que o superávit primário nos reduz à disponibilida-
de de recursos para gastos e investimentos, mas ele é 
necessário para reduzir e dar sustentabilidade à dívida 
pública brasileira. E se temos algum prejuízo em ter-
mos de disponibilidade de recursos, em compensação, 
temos muitos ganhos, porque há uma queda dos juros 
e o aumento da confiança no País e da possibilidade 
de financiamento. Portanto, temos alguns sacrifícios, 
mas, em compensação, temos vantagem. O Governo 
se dispôs a inserir o Brasil na condição de investment 
grade, de modo que todos os juros caem o mais ra-
pidamente e o financiamento seja mais abundante e 
mais barato. Estamos nesse caminho.

O Deputado Luis Carlos Heinze se queixou pelo 
fato de não ter sido atendido. Posso garantir que rece-
berei as solicitações dos Deputados. Não faço nenhuma 
distinção partidária. Recebo os Deputados. É claro que 
tenho uma agenda lotada – os senhores imaginam –, 
mas as questões agrícolas são importantíssimas para 
nós. Portanto, haverá um espaço na minha agenda e 
dos meus assessores especializados no assunto para 
que possamos acompanhar as questões. 

Não é necessário virmos toda hora às Comissões 
para darmos respostas a essas questões, porque algu-
mas podem ser solucionadas num âmbito mais restrito. 
E, quando for necessário, estaremos à disposição para 
esclarecer as dúvidas. Acredito que já respondi grosso 
modo, sem muitos detalhes, a maioria das questões.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-

pion) – Comunico ao Plenário que o Ministro Roberto 
Rodrigues tinha um compromisso ao meio-dia. São 
13h18min. S.Exa. o passou para as 14h e vai ter de 
sair para pegar um avião. O Ministro estará sempre à 

nossa disposição para conversar conosco. O Ministro 
Guido Mantega vai nos dar o prazer da sua companhia, 
esclarecendo algumas de nossas dúvidas. O Ministro 
Roberto Rodrigues vai responder a todas as perguntas 
e será liberado para que possa pegar o avião. 

Com a palavra o Ministro Roberto Rodrigues.
O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 

– Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES – A meu 

ver, não é uma indelicadeza. Quero aproveitar os 3 
minutinhos do Ministro Roberto Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-
pion) – O Ministro viajará para Minas Gerais, onde 
terá uma reunião com o Governador Aécio Neves. 
O Ministro já assumiu o compromisso com relação à 
questão do café.

O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES – Sr. Pre-
sidente, gostaria de deixar público aqui, se V.Exa. me 
permitir, estou inscrito...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-
pion) – O Deputado Carlos Melles tem tido um posi-
cionamento quanto ao problema do café, que não foi 
atendido no pacote.

O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES – Prometo 
não ser redundante.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-
pion) – Vamos fazer essa concessão ao Deputado se 
os senhores concordarem.

O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES – São 2 
minutos. Segunda-feira passada, num tête-à-tête com 
o Ministro Roberto Rodrigues, disse a S.Exa. que iria 
perder sua amizade, porque eu seria contundente e 
forte contra a política que ele vinha desenhando, so-
bretudo em relação ao café. Não posso fazer isso, ele 
sabe que não posso, em função da amizade de 35 
anos, o carinho e o respeito que tenho por S.Exa. Mas 
preciso dizer, Ministro Guido Mantega, na presença do 
Ministro Roberto Rodrigues e dos Srs. Deputados, que 
o problema que estamos discutindo aqui é muito pior 
do que se imagina.

No passado, segurávamos a produção porque 
tínhamos medo do que aconteceria. Agora, não, avan-
çamos o sinal, nos endividamos, plantamos. Por isso, 
o caso é muito mais sério do que se pensa. O Brasil 
representa esperança alimentar do mundo, mas foi ir-
responsável na condução da política agrícola. Eu sou 
um dos responsáveis. O Governo passado foi um dos 
responsáveis. O atual, no meu entendimento, é mais 
irresponsável ainda, por um motivo, Ministro Mantega: 
nunca tivemos uma desqualificação da representativi-
dade como temos agora. Eu precisava falar isso perante 
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meu amigo, Ministro Roberto Rodrigues, porque S.Exa. 
foi também o maior responsável pela desqualificação 
da liderança do café. A crise do café de hoje vem des-
de 2000. Passou desapercebida porque o Ministério, a 
interlocução, o CDPC não queriam mostrá-la, porque 
não era conveniente. Por isso, atribuo ao meu amigo 
Roberto Rodrigues a responsabilidade dessa crise. 

Quando eu disse a S.Exa. que foi vendido esto-
que regulador a 22 dólares, numa média de 40 dólares, 
quando o custo de produção era de 80 dólares, S.Exa. 
respondeu-me: “Isso é crime”. É crime, Ministro, mas 
foi vendido, ainda que pouco sinalizou o mundo. 

O Secretário Bernard Appy sabe da nossa luta 
e não tem fugido da discussão, assim como o Dr. Ge-
rardo Fonteles conhece demais o assunto. Mas não 
podem passar ao largo – e encerro aqui – de que não 
se possa ter conhecimento profundo. Essa desquali-
ficação é que tem me preocupado: desqualificou-se a 
representação da política. Isso tem acontecido, inclu-
sive, na Casa; não acreditaram naquilo que foi levado. 
Se existe algo que deve ser feito é voltar a confiar na 
interlocução, seja de situação, seja de oposição. Todos 
queremos o bem. 

Peço desculpas, Ministro Roberto Rodrigues, 
pelo carinho, pela amizade que tenho por V.Exa., mas, 
relativamente à política de café, quando V.Exa. entrou, 
sugeri que perguntássemos se V.Exa. realmente dese-
ja café na agricultura, porque só recebemos paulada. 
O café não só foi muito mal como tem sido muito mal 
no Ministério da Agricultura. Mas continuo pronto, à 
disposição, para revertermos esse quadro. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 

– Obrigado, Deputado Carlos Melles.
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO – Sr. 

Presidente, como sou o próximo inscrito, e o Ministro 
está saindo neste instante, gostaria de repassar ao Sr. 
Ministro Roberto Rodrigues uma mensagem que trago 
dos produtores rurais de Goiás. Os produtores rurais 
de Goiás não gostaram de ver o Ministro Roberto Ro-
drigues no anúncio deste pacote do plano agrícola, 
queriam tê-lo exatamente como sempre foi: na base, 
mobilizando os produtores rurais e reagindo contra 
essa medida que é paliativa, enganadora e que nada 
vai resolver no setor produtivo primário. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 

– Com a palavra o Ministro Roberto Rodrigues.
O SR. MINISTRO ROBERTO RODRIGUES – 

Obrigado, Presidente Abelardo Lupion; prezados Srs. 
Parlamentares, inclusive por compreenderem essa de-
manda minha de encontrar com o Governador Aécio 
Neves, que era às 14h, portanto estou atrasado. 

Mas é um prazer estar aqui, e tentarei ser sucinto. 
Na medida que o Ministro Guido Mantega já respon-
deu à imensa maioria das questões específicas, res-
ponderei às perguntas feitas pelos nobres Deputados 
Luis Carlos Heinze, Francisco Turra, Zonta, sobretudo 
verbalizadas pelo Deputado Moacir Micheletto: o que 
podemos esperar desta reunião? O Deputado Zonta 
expressou o momento histórico que ela representa. 

A decisão que tomamos logo na primeira manifes-
tação do Ministro Guido Mantega, após os pronuncia-
mentos da Mesa, da criação de um grupo de trabalho, 
específico, entre os Ministérios envolvidos na área, com 
participação desta Comissão de Agricultura e do se-
tor privado, esse é o maior resultado que podemos ter 
desta reunião. Cumprimento a Câmara e a Comissão 
de Agricultura por essa oportunidade, porque isso cria, 
especialmente a partir da sala de situação, já criada no 
Ministério da Fazenda pelo Ministro Mantega, da qual 
participamos, também nós, da Agricultura e o Banco 
do Brasil – e foi o pedido que fiz ao Ministro Mantega, 
ainda na segunda-feira, para que nada ficasse sem o 
acompanhamento rigoroso dos procedimentos. Com 
esse grupo de trabalho avançaremos muito mais. Como 
disse o Ministro Guido Mantega, que aqui ouviu muita 
coisa que não era do seu conhecimento, essa oportu-
nidade nos dá realmente uma condição de ampliar as 
informações, os conhecimentos, e avançar em negocia-
ções que aumentem os benefícios que o Governo tem 
tentado trazer à agricultura. Deputado Zonta, Deputado 
Moacir Micheletto e Deputado Luis Carlos Heinze, o 
que esperar desta reunião – foi a pergunta feita. Diria 
que é esta articulação. É a mesma resposta do Ministro 
Guido Mantega à questão apresentada pelo Deputado 
Luis Carlos Heinze e também qualificada na exposição 
do Deputado Carlos Melles. A questão da ausência de 
interlocução na audiência fica resolvida, o que já é um 
resultado importante dessa reunião. Com isso, houve 
avanço positivo e significativo a partir de hoje. 

Alguns temas já foram analisados pelo Ministro 
Guido Mantega. Mas falarei de outros, ressaltando 
que algumas perguntas foram feitas especificamen-
te a mim. O Deputado Zonta, por exemplo, mostrou 
a necessidade da ida à Rússia com urgência. Devo 
informar que o Ministro Mantega está indo para lá, e 
estamos discutindo com o Presidente da República 
essa negociação. Fique tranqüilo, Deputado. Inclusive 
V.Exa. sabe disso, porque nos falamos todos os dias, 
por telefone, a respeito desse assunto. Estamos ne-
gociando vigorosa e insistentemente para conseguir 
essa abertura. Estamos nesse caminho. 

O segundo tema foi-me apresentado pelo Depu-
tado Xico Graziano. Devo dizer a V.Exa. 2 coisas que 
considero importantes: primeira, a crítica que V.Exa. fez 
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à dicotomia entre a agricultura familiar e a agricultura 
empresarial é falsa. Sempre defendi isso e, portanto, 
sempre discordei da criação de 2 Ministérios. O Brasil é 
o único País do mundo que tem 2 Ministérios cuidando 
de agricultura. É uma coisa que temos que rever com 
atenção, sem ideologia, sem preocupação de qualquer 
natureza, mas olhando com atenção. O agronegócio 
engloba todo o mundo, desde o trabalhador rural até o 
supermercado. Então, devemos analisar este processo, 
sem entrar na discussão ideológica das coisas, olhan-
do o universo importante da agricultura. 

V.Exa. também me pergunta por que o seguro 
rural não foi implementado. V.Exa. tem toda razão, eu 
também me pergunto por quê. Em dezembro de 2003 
aprovamos, nesta Casa, a lei do seguro rural. Em fi-
nal de 2004 aprovamos, também com a participação 
dos Parlamentares, o regulamento do seguro rural. 
Demoramos 1 ano para votar o regulamento. Em final 
de 2005, colocamos finalmente 10 milhões de reais, 
numa longa discussão, de subvenção ao prêmio, mas 
só conseguimos aplicar 2 milhões e meio. Por quê? 
Porque não houve interesse geral, porque não havia 
esclarecimento adequado. E não havia mais do que 
isso. A nossa proposta hoje, trabalhando com o Dr. Ber-
nard Appy e todo o pessoal, é de criação de um fundo, 
para o caso de ocorrer catástrofe, de regulamentação 
mais adequada do fundo de seguro que hoje existe, 
do fundo de estabilização do seguro. Mas sobretudo 
somos pela abertura do monopólio do IRB, sem o que 
resseguradora nenhuma no mundo se interessa por 
esse processo. 

Ou seja, todos esses instrumentos reclamados 
por V.Exas., eu os reclamei no meu discurso de pos-
se, enfatizando que para o seguro rural eu tinha 3 ou 
4 objetivos, e um deles era transgenia, seguro rural e 
novos mecanismos de comercialização. Agora, final-
mente, Deputado, estamos chegando lá, depois de 
3 anos e meio de negociação. Então, junto-me à sua 
preocupação: por que não fizemos? É porque somos 
lentos nas decisões. Infelizmente é assim. 

Porém, tenho absoluta certeza de que deixarei 
esse testamento à agricultura brasileira de um seguro 
rural funcionando eficientemente. Lógico que no pri-
meiro ano não atenderá a todos os produtores bra-
sileiros. Vamos crescer com um seguro consistente, 
eficiente, com participação do sistema cooperativista, 
e criar uma regra realmente positiva para a segurida-
de no Brasil. 

Deputado Xico Graziano, vou pedir-lhe mais um 
minuto de atenção: V.Exa. apresentou-me o tema central 
de todas as conversas que tivemos aqui. Na verdade, 
todas as conversas correram em paralelo com o tema 
que V.Exa. apontou aqui: renda. Agricultura é renda. 

Se não houver instrumentos de renda que garantam 
ao produtor, nos momentos negativos, um avanço em 
relação às crises, cada vez que houver uma crise, tem-
se que fazer securitização, repicar dívida, fazer nova 
discussão. É com esse instrumento que estamos tra-
balhando – e a ênfase é para seguro rural – que vamos 
garantir seguro de renda para a agricultura. É aqui que 
temos que trabalhar juntos. E esta Casa tem se aliado 
a nós nesse processo. 

O Deputado Francisco Turra fez um comentário 
sobre agiotagem. Todos estamos convencidos de que 
este País, na visão bancária, tem uma posição volta-
da à rentabilidade. Precisamos trabalhar para que isso 
seja adequadamente tratado. Um dos temas mais rei-
terados pelos Deputados Luis Carlos Heinze, Zonta e 
Kátia Abreu foi a questão da adequação do FAT/Giro 
Rural. Entendo que neste grupo de trabalho o prioritá-
rio é criarmos mecanismos – nesse sentido, estamos 
prontos para chamar a iniciativa privada, a agroin-
dústria para trabalhar – de viabilização. Como foi dito 
pelo orador que me antecedeu, no ano passado foram 
destinados 2 milhões de reais, que não foram usados. 
Como disse o Ministro Guido Mantega, cria-se a linha, 
porém ela não é articuladamente usada. 

O Deputado Leonardo Vilela questionou o proble-
ma – que foi respondido pelo Ministro Guido Mantega 
– da importação de genéricos, um assunto em que o 
Deputado Érico Ribeiro insiste há décadas, desde que 
o conheço, assim como o Deputado Roberto Balestra, 
que é um articulador dessa questão, e o Deputado 
Ronaldo Caiado, quando Presidente da Comissão de 
Agricultura da Câmara. Essa questão está finalmente 
encaminhada, até porque é uma questão diplomática 
exigida, hoje, pelo MERCOSUL. A Casa Civil está ter-
minando a redação de um decreto que mexe substan-
cialmente nesse assunto, abrindo a condição dessas 
importações dentro de regras adequadas. 

A preocupação da dívida fora do crédito rural, 
que de novo tem a ver com o FAT e também com os 
bancos privados, já a temos. Vamos analisar mais de-
tidamente essa questão. 

O Deputado Moacir Micheletto insistiu no tema 
da cabotagem, que tem sido sistematicamente tratada 
nas reuniões dentro do Palácio – estamos procurando 
os caminhos –, bem como o famoso Adicional ao Frete 
para a Renovação da Marinha Mercante, um fator que 
encarece o custo de produção e insumos agrícolas. 

Fiquei preocupado com a fala da Deputada Kátia 
Abreu – até perguntei ao Guimarães. A idéia do dra-
wback é para atender a todos os produtores rurais, 
não apenas a pessoas jurídicas. Esse é um tema que 
nós, do Ministério da Agricultura, ficamos encarrega-
dos de encaminhar ao Ministério da Indústria e Co-
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mércio, através da CAMEX, e vamos fazê-lo, abrindo 
inteiramente o sistema drawback. O problema é que 
deve haver contabilidade, senão não haverá acesso a 
mecanismo dessa natureza. Mas não ficará de fora a 
pessoa física. 

Finalmente, farei 2 comentários ao que disseram 
os Deputados Carlos Melles e Ronaldo Caiado, ambos 
na mesma linha de direção: a interlocução com o setor 
privado. Reitero, mais uma vez, que venho do setor ru-
ral. Sou produtor rural e, portanto, conheço os dramas 
e as duras lutas do setor. Quem me dera, Deputado 
Ronaldo Caiado, eu estivesse numa posição do outro 
lado da mesa. Mas a história, o destino me colocou aqui. 
Não é por estar deste lado da mesa que perdi minhas 
origens, raízes e convicções. Ao contrário, continuarei, 
enquanto estiver no Ministério da Agricultura, servindo 
à agricultura brasileira. Não por ser produtor rural ou 
porque tenha origem nesta área, mas porque tenho 
convicção absoluta de que a agricultura brasileira é 
o motor do nosso País. E é com esse motor que voa-
remos para o Primeiro Mundo. Não será com o motor 
financeiro, renteiro, mas com esse motor competitivo e 
eficiente que voaremos. Enquanto a luz estiver acesa, 
Deputado Ronaldo Caiado – V.Exa. sabe disso, somos 
companheiros há mais de 20 anos nesta luta –, estarei 
ao lado dos produtores, buscando mecanismos que 
permitam avançar competitivamente. 

Tenho, com toda sinceridade e franqueza, a sa-
tisfação de contar, para isso, com a solidariedade e o 
companheirismo do Ministro Guido Mantega, que está 
aqui, junto a nós, se expondo, discutindo essa conver-
sa com tranqüilidade, com transparência e abertura, 
demonstrando solidariedade e companheirismo. Tam-
bém não posso deixar de dizer que tenho o apoio da 
Ministra Dilma Rousseff, do Ministro Paulo Bernardo 
e do CODEFAT, sob a liderança do Ministro Luiz Ma-
rinho. Deputado Carlos Melles, café é um assunto so-
bre o qual conversamos muito. Não tenha dúvida de 
que estarei sempre aberto para conversarmos sobre o 
café. A interlocução, se por acaso foi interrompida por 
alguma razão, não é por minha determinação. Ela está 
imediatamente reaberta. Aliás, voltei de Londres e, no 
dia seguinte, chamei o Sr. Márcio de Freitas, um líder 
do ramo do café, e falei: “Márcio, abra esse mecanismo 
de comunicação que quero manter firme e permanente 
a interlocução, porque essa é a minha religião”. Sem 
trabalharmos juntos, jamais poderemos avançar. 

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a licença para 
me retirar.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI – Mi-
nistro, a questão da fruticultura.

O SR. MINISTRO ROBERTO RODRIGUES – A 
fruticultura eu coloquei aqui como uma questão sobre a 

qual o grupo trabalha. Não só sobre a fruticultura, mas 
sobre a pecuária de corte, a pecuária de leite, do fumo. 
Mas são outras atividades que serão apresentadas ao 
grupo de trabalho para uma avaliação adequada. 

O SR. DEPUTADO XICO GRAZIANO – Sr. Mi-
nistro, é só para alertá-lo sobre a intervenção branca 
do Ministério do Meio Ambiente na CTNBio usando 
procuradores do Ministério Público. A pesquisa é uma 
forma de baixar custo. A Ministra Marina está sabotan-
do a CTNBio. Ajude-nos, Sr. Ministro. 

O SR. MINISTRO ROBERTO RODRIGUES – 
Deputado, estaremos sempre juntos nesta batalha. 

Sr. Presidente, permita que eu me retire. 
Muito obrigado a todos. Boa sorte, senhores 

(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-

pion) – Agradeço ao Ministro da Agricultura, Roberto 
Rodrigues.

Dando continuidade à reunião, informo a V.Exas. 
que neste segundo bloco continuaremos com a parti-
cipação do Ministro Guido Mantega. 

Passo às mãos do Ministro Guido Mantega, em 
nome da Cooperativa dos Produtores Rurais do Pla-
nalto Central, uma reivindicação sobre alongamento 
das dívidas do PRODECER. 

Com a palavra o Deputado Ronaldo Caiado.
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO – Muito 

obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente; Sr. Ministro Guido Mantega; repre-

sentantes da OCB; da CNA; Senador Jorge Pinheiro; 
demais lideranças, quero, em primeiro lugar, cumpri-
mentar o Ministro Guido Mantega, mas, especialmen-
te, quero cumprimentar a sua equipe, que é altamen-
te competente. Jamais vi uma equipe tão competente 
como esta. 

Deputado Waldemir Moka, essa equipe foi capaz 
de elaborar um plano que em nada beneficia o pro-
dutor rural, mas, sem dúvida nenhuma, é fantástico 
para a mídia do Governo. Impressionante! O cidadão 
brasileiro pode ler, nos maiores jornais, as seguintes 
manchetes estampadas em primeira página: “Governo 
libera 75,5 bilhões para a agricultura”. Noutro jornal, 
com o mesmo poder de divulgação: “Pacote agrícola 
envolve até 75 bilhões de reais”. Monumental! Quem 
não foi no tratoraço e não ouviu isso do Presidente 
da República? Sr. Ministro, tentarei ser extremamente 
didático, porque V.Exa. é cristão novo nessa área da 
agricultura e da pecuária, para demonstrar, rapidamen-
te, que o que o plano propôs é, sem dúvida nenhuma, 
uma morte anunciada. Ou seja, ao prorrogar para o 
ano de 2007, o Governo prorroga de investimentos o 
valor de 5 bilhões, 126 milhões; para prorrogar cus-
teio de 2005/2006, mais 2,5 bilhões para 2007; PESA 



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 51829 

e securitização, mais 120 milhões para 2007; custeio 
2004/2005, mais 650 milhões para 2007; PESA e se-
curitização 2007, 500 milhões de reais. Somando-se, 
são 8 bilhões de reais que os produtores rurais terão 
que arcar, exatamente em 2007, sem falar do custeio 
de 2007, das CPRs e do financiamento com fornece-
dores. A essa situação é que é levado o produtor ru-
ral. Portanto, são medidas demagógicas, eleitoreiras. 
É inaceitável – infelizmente, não está aqui o Ministro 
Roberto Rodrigues – esse pacote, esse embrulho que 
foi encaminhado, por um motivo muito simples: com o 
conhecimento que tem o Ministro Roberto Rodrigues, 
seria o mesmo que se eu, como especialista na área 
de Ortopedia, dissesse que um curativo seria suficien-
te para tratar uma fratura exposta. No mínimo, é uma 
irresponsabilidade o que está sendo praticada contra a 
agricultura brasileira neste momento. Utilizam-se exa-
tamente de uma medida marqueteira, com o intuito de 
alavancar o Governo Federal.

Sr. Presidente, outro ponto que precisa, sem dú-
vida, ser lancetado e esclarecido é que o plano pre-
vê que o setor terá 30 bilhões de reais, com juros de 
8,75%. Não tenho tempo para aqui levantar todas as 
exigibilidades bancárias e os comprometimentos esti-
mados, mas, na verdade, o Governo terá, exatamen-
te, apenas 16,4 bilhões de reais, a 8,75%. E, o que é 
mais grave, quando o Governo fala em 60 bilhões, 50 
bilhões para a agricultura comercial e 10 bilhões para 
a familiar, vamos deixar claro que, em 2005, quando 
a crise não tinha essa extensão, o Governo empres-
tou apenas 72% do dinheiro que havia anunciado. Em 
2005 e 2006, só emprestou 60% do dinheiro anunciado. 
Então, vemos muito bem que o Governo sabe que é 
uma grande mentira quando diz que teremos 75 mi-
lhões para a agricultura. Isso é uma farsa! Na verdade, 
o agricultor não terá acesso a esses recursos, mas fi-
cou desmoralizado perante a opinião pública, que o vê 
hoje exatamente como um cidadão ávido para sugar 
cada vez mais dinheiro dos cofres públicos. 

E, o que é mais grave, Sr. Presidente, e todos 
aqui são unânimes ao virem falar conosco: nos últimos 
anos, as commodities sempre tiveram preços médios. 
O problema foi exatamente o câmbio. E recebemos a 
informação, de fonte importante do Governo, que o Mi-
nistério de V.Exa. fez um estudo em que demonstra que 
a valorização do real, chegando a 37% em relação ao 
dólar nos últimos 3 anos, provocaria exatamente esse 
desastre na agricultura. Portanto, isso não aconteceu 
sem que se tivesse conhecimento. 

O que é mais grave: quando o Governo e V.Exa. 
dizem que hoje todos estão tranqüilos porque o consu-
midor está consumindo mais barato, não é verdade.

Os dados atuais demonstram, pelo que se paga 
ao produtor rural, que o consumidor tinha que pagar 
R$0,60 o quilo de arroz de primeira; R$2,60 o quilo 
de carne; R$1,00 o quilo de feijão e R$0,42 o litro de 
leite.

Ao que estamos assistindo é exatamente o pro-
dutor morrendo numa ponta, o consumidor extorquido 
na outra, e o sistema financeiro, os cartéis, ganhando 
como nunca neste País. Ou seja, o Governo está pro-
tegendo os seus financiadores de campanha. Essa é 
a grande verdade. E se aqui o Deputado Adão Pretto 
disse que se forrava com o caso “adubo papel” o Rio 
Grande do Sul, afirmo que hoje se forra o Brasil com 
o escândalo do dinheiro do “valerioduto”.

Precisamos deixar claro que, neste momento, o 
quadro é o mais grave a que já assistimos. 

Alertamos ao Sr. Ministro da Fazenda que a agri-
cultura quer o mesmo tratamento dispensado ao dono 
do Volkswagen que, ao chegar ao Brasil e dizer que 
iria fechar uma unidade e demitir 5 mil sindicalistas, 
na mesma hora, os Ministérios do Planejamento e da 
Fazenda abriram as portas, resolveram imediatamen-
te as reivindicações do alemão, que hoje preside o 
grupo Volkswagen. 

No entanto, a agricultura brasileira sequer foi cha-
mada para participar desse pacote ou embrulho. Sequer 
foi chamada! A Comissão da Agricultura foi vetada. Não 
esteve presente. Recebeu a notícia pela televisão. Ne-
nhum Parlamentar esteve na elaboração desse plano. 
Dizem, Deputado Luis Carlos Heinze, que vão criar um 
comitê para liberar as garantias dos produtores rurais. 
O Presidente da República determinou, na época do 
Palocci, a criação dessa comissão, mas até hoje não 
se liberou uma garantia. Está funcionando há mais de 
2 anos e nenhuma garantia foi liberada. Prometeram 
que haveria a liberação de defensivos agrícolas; que 
medida provisória seria apresentada no mesmo dia, 
para que pudéssemos produzir transgênicos no Brasil, 
mas nada foi cumprido.

Sr. Presidente, para concluir, chamo a atenção 
exatamente para o quadro caótico que vive o setor. 
Que se abra essa comissão, mas que ela ouça o Mi-
nistério da Agricultura, a CNA e a OCB, para que, aí, 
sim, possamos redigir aquilo que o setor rural precisa 
neste momento. 

Quero deixar claro que, ao iniciarmos esta reunião, 
o Líder do PT, Deputado Fontana, veio aqui chamar 
a atenção dos Parlamentares para o que está sendo 
dito. Ele devia ter tido a mesma preocupação em dizer 
ao Presidente da República, quando, no Rio Grande 
do Sul, S.Exa., ao discursar, chamou os Parlamenta-
res que apóiam os produtores rurais de chantagistas 
e tachou de cretinos os produtores que faziam blo-
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queios nas rodovias. Disse mais: que se tratava de 
oportunistas que não queriam pagar suas dívidas, 
mas continuar vivendo das benesses, concessões ou 
anistia do Governo.

Essa preocupação devia ser levada exatamente 
ao Presidente da República, que foi quem insultou os 
produtores rurais. 

E o mais grave é que essa não é a pior praga 
que se abate sobre a agricultura. A maior preocupa-
ção do produtor rural hoje é que a EMBRAPA, infeliz-
mente, não desenvolveu nenhum inseticida capaz de 
combater essa praga... a não ser no dia 1º de outubro 
de 2006. (Palmas.) 

Para concluir, Sr. Presidente, quero deixar claro 
que o Ministro da Agricultura, que acaba de sair, teve 
seu orçamento cortado de 1,2 bilhão para 600 milhões 
de reais. As verbas para o controle sanitário foram 
cortadas de 242 milhões para 140 milhões de reais. 
Este Governo tem a mácula, a mancha, a pecha de 
ter reativado a aftosa no País e produzido as menores 
safras. As safras de 2003 e 2004 não foram produzi-
das por mérito do atual Governo. Foram herdadas do 
Governo anterior, quando se renegociaram dívidas, 
implantou-se o MODERFROTA e estabeleceu-se uma 
taxa de juros de 8,75%. A realidade do Governo atual 
é o que estamos colhendo no dia de hoje. 

Para não tomar tempo, encaminharei as pergun-
tas por escrito ao Sr. Ministro. 

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 

– Com a palavra o Deputado João Grandão.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Pre-

sidente, Sras. e Srs. Parlamentares, Srs. Ministros, 
representantes da OCB e da CNA, senhores técni-
cos, demais presentes, evidentemente, o discurso do 
Deputado Ronaldo Caiado tem certa naturalidade, em 
termos da realidade vigente, mas também um certo 
envenenamento político, em cujo mérito não quero 
entrar, absolutamente. 

Em relação ao plano, eu, na condição de membro 
da Comissão de Agricultura há tanto tempo, participei 
do processo de renegociação ao qual o Deputado se 
referiu e também dos demais processos de renego-
ciação. Tenho a compreensão de que só existe tanta 
renegociação de dívida porque não há uma política 
voltada para a agricultura como um todo, que bene-
ficie pequenos, médios e grandes produtores. E isso 
não é de agora. Digo sempre que meu pai foi vítima 
da falta de uma política agrícola definida. Meu pai era 
pequeno agricultor e terminou a vida como guarda 
noturno porque perdeu sua propriedade. E eu fui para 

a cidade, em função do êxodo rural. Essa é a questão 
que devemos debater.

Quanto ao seguro, concordo plenamente com o 
Ministro Roberto Rodrigues no que se refere à renda. 
O problema da agricultura abrange todos, na propor-
cionalidade do pequeno, do médio e do grande. Se não 
houver renda, não há como depois voltar para produzir. 
Portanto, temos que discutir muito a questão do IRB; 
temos que discutir fortemente como vamos trabalhar 
essa questão do seguro.Outra situação apresentada. 
Não vou dizer que tudo são flores. Evidentemente, há 
problemas, mas considero alguns pontos positivos. Pri-
meiro, existe a sinalização de continuar o processo de 
negociação. Não podemos parar de negociar.

Tive oportunidade, assim como o Deputado Wal-
demir Moka, um batalhador nesta Comissão – todo mun-
do o conhece –, de conversar com grandes produtores 
do Mato Grosso do Sul, embora eles reconhecendo 
que não tenho atuação na área da grande produção, 
que atuo mais na agricultura familiar. Entretanto, tenho 
que reconhecer algumas situações. A questão dos ju-
ros equalizados. Temos de buscar, por exemplo, alguns 
procedimentos para aumentar o percentual de juros 
equalizados, ou seja, dos juros de 8,75%. 

Uma das coisas que questionei na tumultuada re-
união em Dourados e em Laguna Carapã foi a situação 
dos produtores que pegaram recursos fora do MCR, o 
Manual de Crédito Rural. Essa é uma questão que está 
ficando fora do processo. Parece que ninguém está de-
batendo isso. Proporcionalmente, pequenos produtores 
também fizeram isso e, de repente, por uma situação 
de inadimplência, tomaram recursos de cooperativas 
etc. e tal. Como fica essa situação? 

É claro que temos de ter alguns cuidados. Não 
adianta negar: não são todos inadimplentes. Mato 
Grosso do Sul, por exemplo, é um dos Estados que, 
graças a Deus, tem um dos maiores índices de adim-
plência, tanto no FCO como em outras modalidades 
de crédito. Entretanto, alguns fizeram securitização e 
não pagaram nenhuma parcela; outros aderiram ao 
PESA e não pagaram. 

Não podemos, evidentemente, generalizar. Sou 
dessa linha. Posso até debater isso dentro do meu 
partido, mas evidentemente temos de reconhecer 
que existem situações que têm de avançar. Só assim 
podemos contribuir com o processo.

Quero dizer também, Deputado Ronaldo Caia-
do, que não é verdade que o sucesso da agriculta só 
se dá em função da soja e dos grandes produtores. 
A agricultura familiar tem participado ativamente. O 
Deputado Zonta sabe disso. A quase a totalidade da 
produção, por exemplo, de suínos e de aves é pratica-
da pela agricultura familiar. Temos de reconhecer que 
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uma participação efetiva da agricultura familiar nesse 
processo. A liberação de recursos para esse setor tem 
de acontecer também.

Quero encerrar a minha fala dizendo que, den-
tro das conversas que tive com o pessoal que está 
envolvido no movimento, eu reconheço e topo discutir 
isso e qualquer tema apresentado aqui. 

Tenho a tranqüilidade de dizer que temos de avan-
çar nesse processo e tomar muito cuidado com algu-
mas questões, para que não fiquem expostas algumas 
fraturas, como disse o Deputado Ronaldo Caiado. Que 
não se tenha no processo de negociação o atendimento 
de um lado só; que não se leve em consideração so-
mente a questão da exportação; que, efetivamente, se 
valorize e recupere a agricultura, sem protecionismo, 
sem dar as coisas a quem não merece. 

Tenho essa concepção, por isso usei a palavra 
depois do duro discurso do Deputado Ronaldo Caia-
do. Na verdade, não concordo em muito com o que 
ele falou. Até por conta do cunho político, temos de 
despolitizar o debate – foi dito isso aqui. Se for para 
politizar, não dá. É nesse sentido que estamos nos posi-
cionando, e, digo, com a maior tranqüilidade, naquilo 
que estiver dentro das minhas limitações. O Deputado 
Zonta sabe disso. Muitas vezes, Deputado Luis Carlos 
Heinze, fizemos reuniões na Casa Civil em função de 
um processo de negociação. Esse requerimento de 
convocação foi adiado várias vezes, mas o entendi-
mento não aconteceu por causa dele, mas porque nos 
sentamos na Comissão de Agricultura, negociamos, e 
fomos à Casa Civil, com representação dos Ministérios 
da Fazenda e da Agricultura, com várias representa-
ções, reunião conduzida, sim, por nós, do Partido dos 
Trabalhadores.

Era essa a minha fala, Sr. Presidente. 
Dentro das minhas limitações, os senhores po-

dem contar comigo. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-

pion) – Obviamente, todo mundo notou que concedi o 
mesmo tempo aos Deputados Ronaldo Caiado e João 
Grandão, 2 valorosíssimos membros desta Comissão, 
e que tem que ser respeitados. Então, vamos tentar 
falar no tempo, porque, se alguém ultrapassá-lo, para 
ser justo, vou ter que agir da mesma forma também 
com os outros. 

Gostaria apenas, Ministro, que já saíssemos hoje 
com a data do cronograma da instalação da Comissão, 
para imediatamente começarmos a trabalhar. O senhor 
viu como trabalhamos aqui. Nós não ideologizaremos o 
problema. Irá um representante da agricultura familiar 
e outro da agricultura comercial para haver equilíbrio. 
Esteja certo de que precisamos desse cronograma 
para nos articular. 

Vou designar o Deputado João Grandão para ser 
o representante da agricultura familiar nesta Comis-
são. O outro, nós vamos fazer uma reunião para ver 
quem está mais bravo, porque, assim, terá condições 
de reivindicar mais. 

Com a palavra o Deputado Orlando Desconsi.
O SR. DEPUTADO ORLANDO DESCONSI – Sr. 

Presidente, Srs. Ministros, representantes das entida-
des, colegas Deputados, primeiramente, quero expor 
elementos que espero contribuam para a busca de 
soluções e também fazer algumas contribuições ao 
debate político. 

Sobre o debate político, lembro que alguns mem-
bros da Comissão que usaram da palavra esquece-
ram-se de que foram Governo até poucos dias, de 
que governaram o País por muitos anos. Muitas das 
políticas efetivadas pelo Governo do Presidente Lula 
não foram implementadas enquanto eles governa-
ram o País. Esses membros também defendem hoje 
um governo máximo. Fico feliz com isso, porque eles 
defendem que o Governo tenha instrumentos para 
intervir e contribuir, quando necessário, dentro das 
regras de mercado, mas, enquanto estiveram no Go-
verno, defenderam uma lógica de Estado Mínimo, a 
lógica de privatização. O aço, agora fora de controle, 
foi privatizado durante a época em que eram Governo. 
Portanto, têm discursos para platéias e discursos para 
quem quer ouvir. 

É bom fazer, como alguns já o fizeram, discur-
sos mediados, discursos que, efetivamente, buscam 
uma solução do problema, que é grave. Precisamos 
de soluções concretas. O agricultor precisa ter renda 
seja do tamanho que for. Estamos hoje aqui e também 
à disposição para debater em outros momentos, mas 
o tempo é curto e temos que abordar as questões 
centrais, aproveitando a presença do Ministro e dos 
representantes dos Ministérios.

Sr. Ministro Guido Mantega, precisamos – e aqui, 
ao Edilson, do Ministério da Agricultura – de muita ra-
pidez para que o Governo faça funcionar o SUASA. 
O Presidente Lula assinou decreto, que prevê que 31 
de março até o final de junho é o prazo para a regula-
mentação. E já se passaram 60 dais. Ontem fizemos 
contato com o Ministério da Agricultura, mas ainda não 
foi criado o Conselho de Política Agrícola para regula-
mentar. Isso é importante para a agregação de valor, 
para ajudar os pequenos e médios Municípios e o pe-
queno produtor e também para sairmos um pouco da 
mão das grandes redes de alimentos que controlam 
e abusam do setor produtivo. 

Secretário Bianchini, do MDA, precisamos con-
centrar esforços para que, no menor tempo possível, 
tenhamos efetivamente isso regulamentado. Nós de-
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fendemos, e sabemos que o Governo está discutindo 
a idéia de um trator popular. É fundamental um tra-
tor de menor custo, especialmente para a agricultura 
familiar, porque, de um lado, vai fomentar a indústria 
de máquinas e implementos agrícolas e, de outro, vai 
contribuir a um custo menor para que o agricultor te-
nha tecnologia. Eu sei que o Governo está discutindo, 
mas precisamos acelerar para que, no máximo em 30 
dias, isso possa ser resolvido e possamos ter neste 
ano-safra o benefício. Se essas medidas vierem fora 
de época, não vão ajudar em nada o produtor.

Na suinocultura, temos um debate com o apoio 
de 4 Ministérios, para que se crie uma linha de crédi-
to a juro zero, com 10 anos para pagar, para aquele 
agricultor que está com problema ambiental a ser re-
solvido e que o Ministério Público o esteja notificando 
para que ou resolva o problema ou saia da atividade. 
Nós não queremos que ele saia da atividade, e, para 
tanto, é fundamental que – esse tema não apareceu 
ainda, mas já tem o aval de 4 Ministérios e passou 
pela câmara setorial de sorgo, milho, suínos e aves 
– o Ministério da Fazenda contribua no menor tempo 
para que ele possa ser resolvido. Essa é uma medida 
urgente, Ministro, para a não-exclusão dos suinocul-
tores da atividade. 

Genéricos. Estou satisfeito, porque fui um dos que 
mais briguei nesta Comissão, e nisso temos acordo, 
independentemente de tamanho de produtor, para que 
o problema seja resolvido no menor tempo possível. 

Disse nesta Comissão também que as indústrias 
de insumos estavam assaltando o produtor brasileiro; 
elas aumentaram os preços muito acima dos 20%, que 
foi a inflação no atual período. Vivemos numa economia 
de mercado, mas tem que haver um instrumento de 
intervenção por parte do Governo, porque os preços 
de adubos e fertilizantes foram muito além. O Gover-
no reduziu impostos sobre fertilizantes, a maioria está 
em índice zero hoje, e reduziu-se impostos, reduziu-se 
preços, mas não na mesma proporção para o produtor. 
Então, há alguém no meio do caminho, porque esse be-
nefício não está chegando ao produtor. Com o esforço 
da sociedade brasileira, com o esforço do Governo, nós 
precisamos de algum mecanismo, alguma ação, talvez 
do CADE, para que se possa agir nessas empresas. 
E a abertura da importação no MERCOSUL, através 
dos genéricos, poderá contribuir com a concorrência 
na redução do preço. 

Preciso, Sr. Presidente, de uma pequena tole-
rância no tempo porque eu gostaria de destacar ainda 
mais algumas questões estratégicas. 

Considero, Ministro Guido Mantega, da Fazenda, 
que a questão do diesel é estratégica para a agricultura 
brasileira. E dou a seguinte sugestão: subsídio direto 

para o produtor, para não ficar para o posto, para não 
ficar com o intermediário. Que pudesse ter no hec-
tare financiado, por cultura financiada, um subsídio 
que fosse direto, junto com o valor que ele recebe no 
financiamento. Com isso, o benefício chegará direto 
ao produtor. Isso é importante, porque o diesel é um 
elemento de custo na produção primária. 

Nós achamos que só reduzir imposto não vai che-
gar ao produtor. Então, tem que haver um mecanismo 
que chegue direto. Eu gostaria que pudesse ser por 
hectare financiado. Temos que encontrar um mecanis-
mo viável, mas que vá direto para o produtor. Aí, pelo 
menos até um tamanho x de hectares financiados, 
quem sabe, pudesse haver o subsídio.

A questão do programa de garantia de renda. 
Precisamos ter algum grau de limite, pelo menos. Se 
não der para todos num primeiro momento, vamos co-
meçar com o pequeno, com o médio e, futuramente, 
vamos chegar ao grande, que é de poder garantir renda 
efetiva com o preço mínimo ao produtor. 

Não é possível você financiar um produto, colhê-lo 
dentro de um processo normal e não conseguir cobrir 
os custos de produção. Tem que haver algum meca-
nismo que possa assegurar isso.Quanto à CONAB, 
que estava para ser desmontada no Governo passa-
do, está cumprindo papel importante nas políticas pú-
blicas no atual Governo. Mas, na minha opinião, nós, 
no Rio Grande do Sul, temos várias cooperativas, que 
tiveram problema no passado com gestões anteriores, 
que desviaram produto, no entanto, hoje, outras ges-
tões sérias que vêm ao longo do tempo de secas no 
nosso Estado não conseguem credenciamentos com a 
CONAB. É um tema polêmico, complexo, sei disso, há 
realidades diferentes, distintas, no País, mas precisa-
mos discutir esse ponto com seriedade, se não políticas 
sérias que o Governo faz, como a AGF, não chegam 
a esses setores e, em decorrência, não chegam aos 
produtores. E os produtores que têm cobertura nessa 
região ficam fora das políticas públicas e do esforço do 
Governo. Então, incluir mais um setor, talvez não todo, 
mas uma parte que hoje está devidamente adequada, 
eu acho importante. 

No Banco do Brasil, quem eventualmente qui-
tou a dívida numa situação dessas, não pode tomar 
determinados créditos. Também deveria ser revisto 
esse ponto, senão ele acaba tomando recursos a ju-
ros mais caros e se endividando mais. Precisamos 
pensar sobre isso. 

O Programa de Aquisição de Alimentos, Ministro 
Guido Mantega, para a agricultura familiar é excelente, 
mas tem muito poucos recursos. O Governo liberou 
todo agora, mas é um programa que tinha que ter no 
mínimo 1 bilhão de reais para aquisição de alimentos. 
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É um programa excelente, pode sofrer melhorias. Mas 
é um programa com poucos recursos previstos no Or-
çamento, os quais precisam ser ampliados.

Para concluir, Sr. Presidente, diante do que foi 
falado, nós precisamos rever com urgência a questão 
do excesso das garantias.

Quanto à capacidade de se tomar empréstimos, 
o endividamento das pessoas, temos que separar 
aqueles que nunca pagam, daqueles que são sérios 
e passam por dificuldades pelo processo conjuntural 
ou fenômenos climáticos, como a seca. Precisamos 
ter para estes um tratamento diferenciado na questão 
da tomada de crédito, que me parece ser um estran-
gulamento. 

Quero registrar que há muitas medidas boas, 
medidas inéditas, mas, apesar de tudo isso, é muito 
importante a manutenção do diálogo, a criação des-
se grupo de trabalho. Nós queremos um Deputado do 
núcleo agrário do PT nessa Comissão para construir 
juntamente com vocês instrumentos ainda melhores 
que venham ao encontro da produção brasileira. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-

pion) – Quando uma manifestação for propositiva, 
nós temos que respeitar o Parlamentar que a está fa-
zendo. Foi extremamente propositiva a manifestação 
do Deputado Desconsi, então é óbvio que temos que 
relevar esse assunto. 

Com a palavra o Deputado Waldemir Moka. 
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA – Sr. 

Presidente Abelardo Lupion, Sr. Ministro Guido Man-
tega, representantes da CNA e da OCB, João Paulo 
e o meu amigo Homero. 

Sr. Ministro, quero dizer que a presença de V.Exa.. 
no mínimo, nos dá um alento. V.Exa. percebeu o grau 
de insatisfação aqui na Comissão de Agricultura. E eu 
quero apenas dizer, Sr. Ministro, que isso não é retórica, 
na verdade, é um reflexo do que está acontecendo nas 
bases de cada um desses Parlamentares. Não tenha 
V.Exa. dúvida disso. Às vezes, a forma de expor pode 
ser mais ou menos dura, mas eu não tenho dúvida 
– sou do Mato Grosso do Sul – de que é difícil numa 
assembléia se conter o ânimo dos companheiros. 

Na verdade, eu sei do esforço que o Governo 
fez, estou sentindo o esforço que V.Exa. está fazendo 
juntamente com o Ministro Roberto Rodrigues e quero 
aqui, independentemente daquilo que penso ou do grau 
de insatisfação que a minha base possa ter, construir 
– isso é fundamental. 

Sabemos que o Ministro Roberto Rodrigues tem 
um diagnóstico da crise. Eu não tenho dúvida nenhuma: 
se tem alguém que conheça o que está acontecendo 
na agricultura é o Ministro Roberto Rodrigues. O que 

ocorre muitas vezes é que ele é visto no Governo como 
alguém que representa o setor, e aí pode parecer, em 
algum momento, que é uma coisa descabida, quan-
do na verdade não é. Eu percebo isso claramente. Eu 
gostaria que V.Exa. constituísse esse grupo e que co-
locasse realmente o peso político que tem o Ministro 
Guido Mantega, da Fazenda, nesse processo. 

Sr. Ministro, se não tomarmos medidas agora, em 
2007, quem quer que esteja no comando do Governo, 
quem quer que esteja nos Ministérios da Agricultura 
e da Fazenda, inexoravelmente, vão sentir as conse-
qüências do que está acontecendo. Não há como fu-
gir disso. Então, eu gostaria de, neste momento, fazer 
um apelo no sentido de sairmos desta reunião já com 
um calendário.

Eu não tenho muito mais a acrescentar, acho 
que o assunto foi esgotado. Mas em relação a Mato 
Grosso do Sul, especificamente, o que me preocupa é 
que não discutimos pecuária, Sr. Ministro. É impressio-
nante como a pecuária é deixada de lado. Parece que 
não há problema nenhum, que ela não traz nenhum 
tipo de recurso, quando é um setor que tem gerado 
superávits importantes. Nós passamos de 5º para 1º 
produtor no ranking de mercado de carnes. Não me 
estou referindo especificamente à pecuária de corte, 
na qual o Mato Grosso do Sul sem dúvida nenhuma 
desponta, mas à pecuária como um todo, à pecuária 
de leite, à suinocultura, enfim, nós não estamos dando 
ao setor o devido valor. Mato Grosso do Sul, por exem-
plo, convive com a crise da aftosa. Só a diferença do 
preço da arrouba, hoje, entre o Mato Grosso do Sul, 
que está entre 43 e 44, contra 53 e 54 em São Paulo, 
já dá para se ter idéia do prejuízo que tem o pecuarista 
daquele Estado. Ninguém se dá conta disso. 

Nós temos um problema sanitário, aliado a uma 
crise do setor. Isso precisa ser resolvido, precisa ser 
equacionado. Senão, daqui a pouco, é questão de 
previsibilidade, não vai ter como consertar isso. Por-
tanto quero, neste momento, fazer um apelo: vamos, 
nesse grupo de trabalho, colocar, como prioridade, a 
discussão da pecuária neste País. Isso é importante, 
é fundamental. Temos que discutir esse tópico com 
toda a clareza aqui. 

No mais, Sr. Ministro, vou dar outro exemplo de 
como as coisas podem ser resolvidas. Eu e o Depu-
tado Moacir Micheletto nos reunimos com o Dr. Gerar-
do Fonteles. Pode-se pensar que o Deputado Moka 
é latifundiário lá do Mato Grosso do Sul, ruralista e, 
portanto, está preocupado com a pecuária. Não é 
verdade. Sr. Ministro, eu sou médico e professor, não 
tenho um palmo de terra sequer. Não que os que es-
tão aqui não tenham legitimidade para defender, mas 
o que estou defendendo aqui, juntamente com meus 
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companheiros, é a economia do meu Estado. Mato 
Grosso do Sul sem agricultura e sem pecuária vai falir. 
Aliás, já estamos com dificuldades até para honra a 
folha de pagamento dos servidores. Eu imagino o que 
vai acontecer no Mato Grosso.

Vou dar um exemplo de como as coisas podem 
ser resolvidas: o setor de mandioca tem hoje um custo 
de produção qualquer coisa em torno de 93, 94 reais a 
tonelada. Os produtores estão vendendo a 53 reais. E 
o Governo pode colocar dinheiro; 50 milhões, em tese, 
resolveria o problema do setor. No momento em que 
se destina o recurso, tudo o que se pode fazer, PEP, 
PROP, está atrelado à política de preço mínimo. E o 
Governo não quer alterar. Meu Deus do céu! A man-
dioca é um negócio que está gerando emprego para 
milhares e milhares de famílias. É uma coisa que eu 
não consigo entender. Até eleitoralmente é uma coisa 
que salta aos olhos. Não é possível que o Governo 
não vá resolver esse problema do setor da mandioca. 
Eu não consigo entender isso. Quer dizer, é uma coisa 
que se resolve com poucos recursos, com boa vonta-
de, mas fica emperrado, emperrado, emperrado e não 
se resolve. Nesse grupo de trabalho, não pense o Sr. 
Ministro que vão estar os Deputados Moka, Caiado, 
Micheletto ou mais alguém para fazer oposição ao Go-
verno. Sr. Ministro, nós conversamos, na minha casa, 
com o Ministro Tarso Genro. Apresentamos tudo isso 
a ele. Somos daqueles que, mesmo correndo o risco 
de o Governo tomar medidas, melhorar sua posição 
eleitoralmente, ganhar votos em cima disso, fazem 
isso de coração aberto. Antes das questões políticas 
e partidárias, eu, Moka, quero resolver o problema do 
produtor do Mato Grosso do Sul, porque, ao fazê-lo, 
estaremos resolvendo o problema econômico deste 
País, que não vai gerar superávit se não for em cima 
do superávit da balança comercial do produtor rural. 

Hoje, a cesta básica está barata, é verdade, mas 
quem está pagando essa conta, infelizmente, é o pro-
dutor rural, que não mais vai agüentar pagá-la. Em um 
segundo momento, V.Exas. podem ter certeza, esse 
alimento barato vai faltar e haverá crise de desabas-
tecimento e não vamos ter como controlar a chamada 
inflação. É disso que estamos falando.

Quero concluir dizendo que gostaria de ver, na 
comissão, alguém do núcleo agrário, como o Deputado 
Luis Carlos Heinze, por exemplo, que nos represen-
ta brilhantemente e discute com qualquer um. S.Exa. 
pode, tenho certeza, emprestar ao Ministro Roberto 
Rodrigues o apoio importante, porquanto é hoje o ho-
mem que pode realmente mudar a sorte e o destino 
deste País. 

O ano de 2007 vai chegar e, se não fizermos nada, 
virá com uma crise na agricultura e na pecuária sem 

precedentes, porque ela já está instalada. Podemos 
amenizá-la e melhorá-la, mas, se não fizermos nada, 
ficarmos só com as medidas que aí estão, podem ter 
certeza de que não vamos a lugar nenhum. 

Um representante da CNA nos disse o seguinte: 
“Vocês não estão contentes? Vamos retirar o pacote”. 
Penso que não é por aí. Temos de sentar e discutir. 
Acredito na boa vontade de V.Exa., Sr. Ministro. Vamos 
aprofundar o assunto. Se o diabo mora nos detalhes, 
tenho certeza de que, da mesma maneira, podemos 
resolver muitos problemas e melhorar a situação da 
agricultura e da pecuária para 2007.

Obrigado, Sr. Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Zonta) – Obri-

gado, Deputado Waldemir Moka.
Apelamos aos Srs. Deputados para que se ate-

nham aos 3 minutos. Daremos seqüência para que 
todos os Parlamentares inscritos falem antes da nova 
rodada. Ao final, o Ministro vai procurar responder às 
perguntas.

Com a palavra o próximo inscrito, Deputado Júlio 
Redecker. (Pausa.) Ausente.

Com a palavra o Deputado Félix Mendonça, por 
3 minutos.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS – Sr. 
Presidente, apenas mencione quem são os próximos 
inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zonta) – Depu-
tados Onyx Lorenzoni, Eduardo Sciarra, Josias Gomes, 
Pompeo de Mattos, Eliseu Padilha, Érico Ribeiro, As-
sis Miguel do Couto, Cezar Silvestri, Ricardo Barros, 
Darcísio Perondi, Osvaldo Coelho, Nelson Marquezelli, 
Osmar Terra.

Com a palavra o Deputado Félix Mendonça.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Sr. 

Presidente, Sr. Ministro, em primeiro lugar, peço a 
atenção de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zonta) – Des-
culpe-me interrompê-lo, mas o Dr. Bernard Appy tem 
de se ausentar. Agradeço-lhe a presença. 

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Sr. Mi-
nistro, V.Exa. disse que o câmbio não é artificial. E não é 
mesmo. Quem é artificial é o juro. Quando dizemos que 
os nossos juros são os maiores do mundo, provocamos 
turbulência no mercado agrícola. Como assim? Sabe 
V.Exa. que os nossos papéis oferecidos ao exterior são 
os mais vantajosos do mundo. Isso provoca a entrada do 
dólar. O dólar faz cair o câmbio. O câmbio baixo influencia 
o preço dos produtos, sobretudo dos agrícolas.

Sr. Ministro, houve um período em que o câmbio 
era favorável à agricultura. Os agricultores do Mato 
Grosso, Goiás chegaram a autorizar a construção de 
estradas por conta própria, porque tinham renda pró-
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pria e não precisariam pedir nada ao Governo. Quer 
dizer: muito ajuda quem não atrapalha. Não havia ne-
nhuma relação de causa e efeito entre a produção 
agrícola realizada daquela forma, seus lucros e a 
participação do Governo. Bastava que ele tivesse um 
câmbio equilibrado. 

Sr. Ministro, o que pedimos é um câmbio equi-
librado. Não pode ser excessivamente alto nem deve 
ser tão baixo que atrapalhe os agricultores. As atuais 
dívidas dos agricultores são resultantes exatamente 
da política de câmbio do Governo, conseqüência da 
política de juros. Portanto, elas devem ser imediata-
mente consideradas e resolvidas de tal forma que os 
agricultores possam continuar produzindo.

Sr. Ministro, as dívidas dos agricultores são refe-
rentes à produção. As dívidas brasileiras, V.Exa. sabe 
– só considerando o ano passado – que tivemos 156 
bilhões de juros pagos, o que remete a juros diários 
de 430 milhões. É o que se pagou de juros. Como não 
tínhamos essa quantia, fizemos um superávit de 94 e 
tivemos que incorporar 62, acrescendo à dívida, por-
que o Governo resolveu combater a inflação, apenas 
pelo sistema monetário. Na verdade, a inteligência do 
Governo sabe que é com o sistema produtivo que se 
combate a inflação. O denominador de todas as ra-
zões é a dívida/PIB. Repito: todas elas são referentes 
ao PIB. Temos que fazer crescer o PIB. Nós não cres-
cemos 2%, enquanto até a Argentina, que estava em 
dificílima situação, cresceu. 

Portanto, o que pedimos é um câmbio equilibra-
do e uma dívida atendida porque a agricultura teve 
realmente prejuízo com a atuação do Governo neste 
sentido. 

Essa dívida atual, Sr. Ministro, de 2, 3 anos, deve 
ser imediatamente atendida. O Ministro Hjalmar Scha-
cht, da Alemanha, no dia em que assumiu o seu posto 
– e V.Exa. deve conhecê-lo, talvez, seja o maior eco-
nomista do século passado –, passou uma borracha 
nas dívidas dos agricultores. Se nós queremos pro-
duzir na Alemanha, devemos dispensar a dívida dos 
agricultores.

Uma parte dessa dívida é impagável. Sr. Ministro, 
como incorporamos os esqueletos, V.Exa. mande um 
grupo competente estudar a parte da dívida impagá-
vel, considere-a esqueleto e a incorpore à dívida da 
União, pois ela já se deteriorou a tal ponto que não 
tem condições de ser paga. Eram essas as conside-
rações, Sr. Ministro. Apenas farei mais uma, sobre o 
cacau. Tiramos 250 mil trabalhadores dos seus postos 
de trabalho devido a uma terrível doença, a vassou-
ra-de-bruxa. Estamos tentando recuperar a produção. 
E o Governo, de boa fé, por intermédio da CEPLAC, 
ofereceu uma solução que prejudicou os agricultores. 

Não era a solução que se deveria dar. Queremos, por-
tanto, pedir a V.Exa. que reconsidere o problema dos 
agricultores do cacau. Queremos, sem dúvida, uma 
solução para aumentar a produção e contribuir para 
a balança de pagamentos, já que o cacau é produto 
de exportação. 

Muito obrigado, Sr. Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 

– Muito obrigado, Deputado Félix Mendonça. 
Com a palavra o Deputado Onyx Lorenzoni. (Pau-

sa.) Ausente.
Deputado Eduardo Sciarra. (Pausa.) Ausente.
Deputado Josias Gomes. (Pausa.) Ausente.
Deputado Carlos Batata. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado Pompeo de Mattos.
O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS – Sr. 

Presidente, Srs. Parlamentares, Sr. Ministro, na verda-
de o Ministro Roberto Rodrigues não está, e ele é, na 
nossa concepção, é um aliado dos produtores, dos 
lavoureiros, dos plantadores do Brasil inteiro, e tem o 
beneplácito desta Comissão. E que bom que V.Exa., 
Ministro Guido Mantega, tenha ficado aqui, porque 
nossa angústia é com o seu Ministério, e não neces-
sariamente com V.Exa.; havia um outro Ministro e a 
nossa angústia era a mesma. Agora V.Exa. está aí, e a 
angústia permanece, embora tenhamos um pouco de 
esperança, por conta de declarações que V.Exa. tem 
dado, que sinalizam que possa haver uma luz no fim 
do túnel que não é um trem vindo de encontro a nós. 
É a nossa esperança.

Mas quero dizer a V.Exa. que no pacote, num pri-
meiro momento, anunciavam que seriam 60 bilhões de 
reais, depois que seriam 70 bilhões de reais, mais à 
frente já eram 75,5 bilhões de reais para a agricultura. À 
primeira vista isso aparenta ser impressionante. Nunca 
antes se disponibilizou tanto dinheiro para a agricul-
tura. E eu posso falar. Sou funcionário de carreira do 
Banco do Brasil, então conheço bem esses meandros, 
e vivo na agricultura, essa é a minha atividade, e aqui 
na Câmara a Comissão que escolhi para ser titular é 
exatamente a Comissão de Agricultura. E eu digo que 
esse anúncio soa mais como propaganda. 

Na verdade, sabemos que se anuncia o dinheiro, 
mas ele não chega. E não chega por duas razões: uma, 
porque efetivamente não é disponibilizado tudo isso; 
outra, porque, ainda que fosse, não haveria agricultores 
suficientemente preparados para receber esse dinheiro, 
na medida em que estão inadimplentes, na medida em 
que não podem oferecer garantias, na medida, enfim, 
que as exigências são tais, tantas e tamanhas que é 
impossível acessar esse crédito. E aqui está falando, 
repito, um funcionário do Banco do Brasil, que conhece 
o Banco internamente e sabe que ele vai querer que se 
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preencham as normas e as regras bancárias, o que é 
perfeitamente natural. Cunhei então esta frase: é como 
se alguém apertasse a tomada de luz aqui em Brasília 
mas a lâmpada não acendesse lá embaixo. Esse é o 
nosso drama, essa é a nossa angústia.

Prova disso está – e um colega Deputado leu 
aqui os números – no fato de que, em algumas safras 
anteriores, 40%, 50%, 60% do valor disponibilizado 
para o crédito por parte do Governo, especialmente do 
Banco do Brasil, não chegaram aos agricultores. Não 
que eles não quisessem; eles queriam, mas não tinham 
como acessá-lo, porque existem mecanismos que não 
permitem o acesso ao crédito. E, para consumar essa 
prova, vou citar outro número: um terço da agricultura 
brasileira não tem acesso ao crédito oficial. Um terço! 
Aliás, desculpe-me, são dois terços. Somente um ter-
ço tem acesso. Dois terços dos agricultores brasilei-
ros, dos lavoureiros, dos plantadores, dos produtores 
nacionais não têm acesso ao crédito. Então, algo está 
errado; ou eles são muito ruins, ou o Governo cria mui-
tas dificuldades. Como eu acredito nos produtores, e 
o que eles sabem é produzir, e não outra coisa, então 
está faltando o elo entre um e outro. 

Bem, vejamos alguns aspectos do pacote, bem 
rapidamente. Por exemplo, a soja; como foi regionali-
zada essa questão da prorrogação? Na maioria dos 
Estados é de 80% a prorrogação; no Rio Grande do 
Sul, no meu Rio Grande amado, é de 50%. Não sei por 
quê. Quem sabe se é por que trancamos as fronteiras 
lá, brigamos com os castelhanos? Ou quem sabe seja 
porque somos o saco de pancadas do MERCOSUL? 
Sim, porque entre o mar e o rochedo quem apanha é 
o marisco. Entre São Paulo e Argentina, quem apanha 
é o Rio Grande do Sul. 

Vejamos o milho. A situação é muito parecida: 
também há uma prorrogação de 30% no Rio Grande 
do Sul, mas nos outros Estados a prorrogação abrange 
50%. O Rio Grande do Sul ficou para trás. Sr. Ministro, 
é bom lembrar que sofremos com a seca ano passa-
do, tivemos a perda de 80% da safra, e agora há de 
novo uma seca, localizada, mas há uma seca no Rio 
Grande do Sul, que já atinge 20% da safra. Então, te-
mos a intempérie climática de um lado e o Governo 
do outro, apertando-nos, castigando-nos. Será só por 
que somos gaúchos? Será só por que usamos bota, 
bombacha e lenço? Quer dizer, não se pode dar sus-
tento a essa razão.

Uma outra questão é a do FAT, um dinheiro que 
foi disputado. E eu estive na audiência com o ainda Mi-
nistro Palocci, com o Ministro Roberto Rodrigues, e o 
dinheiro do FAT foi disponibilizado, só que a exigência 
de garantia, no caso do FAT, é de 150%. Tem de ser 
reduzida essa exigência de garantia para que se tenha 

acesso a esse dinheiro, porque é um bom recurso, é 
uma boa medida que o Governo tomou; enfim, é uma 
atitude positiva, só que queremos fazer com que isso 
aconteça na prática. Essa é a nossa preocupação, e 
eu tenho certeza de que o Ministério pode colaborar 
efetivamente para isso.

E para concluir, Sr. Ministro, quero aqui deixar 
algumas sugestões e alguns questionamentos. Por 
exemplo, nós no Rio Grande do Sul vivemos uma si-
tuação muito peculiar na questão dos insumos, por-
que se atravessar o Rio Uruguai o agricultor gaúcho 
compra o mesmo insumo que existe no Brasil por um 
terço do preço, compra por 30% do valor. E com isso, 
Ministro, eu não quero aqui confessar um crime, até 
porque para se confessar um crime tem de haver uma 
série de circunstâncias, mas a verdade é que há muitos 
agricultores atravessando a fronteira, correndo o risco 
de se incriminar para buscar o produto mais barato lá 
do outro lado. Quer dizer, como pode? Estamos no 
MERCOSUL! O mesmo insumo, o herbicida, o fungi-
cida, o adubo, que são fórmulas! Aqui tem nome, lá 
tem fórmula; lá é genérico, aqui é específico. Então, 
nós precisamos do Ministério da Economia. 

O Presidente Lula prometeu a nós de viva voz, 
numa audiência no Palácio – estava lá todo o agro-
negócio reunido, ano passado, estava lá o Deputado 
Perondi o Deputado Luis Carlos Heinze, enfim, to-
dos os Deputados da Comissão de Agricultura –, o 
Presidente Lula prometeu de viva voz, repito, que ia 
viabilizar essa questão dos genéricos, para abaixar o 
preço dos insumos aqui no Brasil, que ele chamou de 
Custo Brasil.

E só mais duas questões, para encerrar mesmo: 
o problema do diesel é muito parecido. O diesel que 
é vendido na Argentina é 60% do preço do diesel do 
Brasil. E pasme, Ministro: sabe quem o vende na Ar-
gentina? É a PETROBRAS! A mesma PETROBRAS 
que vende aqui, os mesmos postos com a bandeira da 
PETROBRAS que vendem o diesel lá vendem aqui. O 
brasileiro que mora na fronteira só abastece o carro lá. 
O diesel e a gasolina, mas eu estou falando do die-
sel, porque acho que o Ministério tem como encontrar 
mecanismos para baratear o diesel na agricultura, ou 
por hectare financiado, fixando o acesso em tantos 
litros, ou pela venda direta – enfim, há mecanismos 
de que o Ministério pode lançar mão, e isso parece-
me razoável, ainda mais porque o Brasil se proclama 
auto-suficiente na produção de combustível. Então, já 
que Hugo Chávez vende a gasolina mais barata lá, 
acho que está na hora de o Governo – quem sabe? 
– copiar uma coisa boa dele. Vamos vender mais ba-
rato aqui a gasolina e principalmente o diesel. Com 
relação ao Banco do Brasil, Sr. Ministro, peço a sua 
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compreensão. Isso é extremamente importante. Como 
disse, sou de dentro do Banco; portanto, conheço como 
ninguém esse aspecto. O que ocorre? Quando uma 
empresa, um empresário, uma cooperativa, enfim, um 
elemento qualquer do mundo dos negócios tem uma 
dívida junto ao Banco do Brasil e questiona na Justi-
ça, ou, ainda que não questione, administrativamente 
conteste essa dívida, e resulta de toda essa disputa 
um acordo que interessa ao Banco e naturalmente à 
outra parte, já que só há acordo se for bom para os 
2, esse cidadão, esse empresário, essa cooperativa, 
esse agente que fez o acordo com o Banco do Brasil 
é punido! Eu não consigo compreender isso. Ele é pu-
nido! Ele não pode mais obter financiamento do Ban-
co do Brasil! Ora, eu faço um acordo amigável com o 
Banco, aqui, e por conta desse acordo o Banco lança 
em perdas uma parte que supostamente iria receber, 
mas que em decorrência do acordo não recebeu, por-
que ele reconheceu que não lhe cabia receber, já que 
o acordo pressupõe o reconhecimento, e por isso eu 
sou punido?! E essas são normas que vêm do Banco 
Central, que vêm do Ministério da Economia, que vêm 
do Ministério da Fazenda. O Banco do Brasil apenas 
cumpre as circulares. O gerente, qualquer que seja ele, 
cumpre ordens, e se eu voltar para o Banco do Brasil 
vou fazer a mesma coisa, porque terei de cumprir or-
dens. Então, o que temos de mudar são as regras, e 
isso é extremamente importante. Há muita gente boa 
sem acesso ao crédito, gente que não deve nada para 
o Banco, que pagou as contas, que liquidou a fatura, 
mas está fora. 

E arrisco-me a dizer que isso, Ministro Guido 
Mantega, é ruim para o Banco, é ruim para o produtor, 
para o empresário, e é ruim para o próprio Governo, 
porque ali está alguém com as contas certas.

Um último item, Sr. Ministro, bem rapidamente, é a 
questão do câmbio. Eu não sei se... Não quero cometer 
aqui uma gafe; eu não cheguei a ouvir da sua boca, não 
cheguei a ouvir V.Exa. dizer na televisão, mas ouvi a no-
tícia de que V.Exa. teria dito, numa análise rápida, que 
o nosso problema de câmbio é o fato de que há muito 
dólar no País, naturalmente em função dos nossos juros 
altos; V.Exa. não disse isso, não falou nos juros, mas eu 
faço essa leitura; os juros são altos, então o investidor 
estrangeiro vem e aplica aqui. É parte do negócio. E 
V.Exa. teria dito – quero depois a confirmação – que, 
além desse aspecto, nós no Brasil estamos exportando 
bastante, estamos exportando bem, a nossa balança 
é favorável, com o que eu absolutamente concordo, e 
em sendo favorável estamos recebendo mais dólares, 
naturalmente, do que pagando com a importação, e o 
Ministério estaria pensando em não internalizar esses 
dólares decorrentes da exportação do nosso produto; 

ou seja, o empresário exportador deixaria o dólar sob 
o controle do Governo, do Ministério, enfim, das leis 
brasileiras, lá no exterior. Esses dólares não viriam 
para cá, haveria menos dólares no mercado, e assim 
a cotação do dólar iria melhor, equilibrar-se. Eu acho 
que essa notícia, que tenho como vinda de V.Exa., é 
alvissareira, extremamente positiva, moderna e avan-
çada, e eu aplaudiria se fosse verdade; ou seja, V.Exa. 
teria um mecanismo de controle do acesso ao dólar, e 
um controle legítimo, não pela especulação, mas pelo 
comércio, pela exportação. 

Acho que essa seria uma medida positiva. Só 
queria confirmar se isso efetivamente veio de V.Exa. e 
do seu Ministério, porque, repito, considero que é uma 
notícia extremamente positiva e merece aplausos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 

– Muito bem, Deputado Pompeo de Mattos. Sua mani-
festação foi longa, mas extremamente objetiva...

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS – Mui-
to obrigado, Sr. Presidente. (Risos.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-
pion) – ...e tocou em 2 pontos que preocupam demais 
o setor; um deles é esse problema burocrático do Bra-
sil do Brasil. E o Ministro estava tão interessado que 
até chamou Gerardo ali para verificar como funciona 
o sistema, que realmente preocupa o nosso produtor 
rural. Quanto ao problema do câmbio, é de fato extre-
mamente simpática a idéia.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS – Mui-
to obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Com a palavra o Deputado Eliseu Padilha. (Pausa.) 
Ausente.

Eu estou chamando todos. Devem faltar 3 Depu-
tados apenas, e a partir daí o Ministro poderá encerrar 
a reunião.

Com a palavra o Deputado Érico Ribeiro.
O SR. DEPUTADO ÉRICO RIBEIRO – Sr. Presi-

dente, Sr. Ministro, demais componentes da Mesa, cole-
gas Deputados, quero primeiramente manifestar um voto 
de louvor a S.Exa. o Sr. Ministro, que está aqui conosco 
há quase 5 horas, já. É a primeira vez, pelo menos de 
que eu tenha notícia, que o Ministro da Fazenda fica 
tanto tempo na nossa Comissão ouvindo os problemas 
da agricultura. Mas entendo que V.Exa. também está 
interessado em resolver esses problemas.

Preço mínimo, Sr. Presidente, é matéria de lei. 
O Governo tem de garantir o preço mínimo. Como o 
Governo garante o preço mínimo? Comprando pelo 
preço mínimo quando o do mercado está abaixo desse 
mínimo. Assim sendo, Sr. Ministro, o Governo não tem 
cumprido a lei. Não cumpriu no ano passado, nem neste 
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ano. Ora, isso é lei, e a lei tem de ser cumprida. Agora 
imagine V.Exa.: sou plantador de arroz, represento o 
Rio Grande do Sul, particularmente o extremo sul do 
Estado. Aquela zona baixa do Rio Grande só presta 
para arroz irrigado. O resto da área, como há seca em 
quase todos os verões, não se presta para a agricultu-
ra. Os nossos companheiros do norte do Estado foram 
para todo o resto do Brasil, mas não foram para a me-
tade sul do Rio Grande do Sul, exatamente porque lá 
temos secas constantes, tanto que o arroz é a única 
cultura, porque é irrigada, e abastece mais da metade 
do consumo brasileiro. Eu estou na minha 46ª safra, e 
nunca passamos tanto trabalho como nestes 2 últimos 
anos. Então, é o apelo que faço, e tardiamente, infeliz-
mente, porque o preço mínimo tinha de ter começado 
a funcionar na hora da safra, quando o produtor gasta 
de 30% a 40% para pagar frete, enfim, para pagar as 
despesas de colheita, e não funcionou. Mas agora vai 
funcionar, embora em medidas muito pequenas, com 
2.500 a 3 mil sacas por produtor. O Governo tem que 
simplesmente dizer: compro o que houver, compro o 
que for oferecido. Como a produção este ano é menor 
do que o consumo, imagino que o Governo vai com-
prar muito pouco, vai comprar menos de 1 milhão de 
toneladas, e o mercado vai encarregar-se de comprar 
o resto, ao preço mínimo. Isso é fundamental, não só 
para o arroz como para o milho e outras culturas que 
são garantidas por lei pelos preços mínimos. 

Os juros, Sr. Presidente, os juros de 8,75%, Se-
nador, foram implantados quando a nossa inflação 
superava os 25%, quando a Taxa SELIC superava os 
20% e a inflação os 10%. A agricultura não pode pagar 
juros positivos. Aqui todo o mundo falou dos problemas 
do diesel e dos custos que tivemos aumentados. Se 
ainda tivermos juros positivos, realmente fica muito di-
fícil produzir barato para o consumo nacional. Nós, os 
produtores, principalmente os voltados para o mercado 
interno, não podemos pagar juros altamente positivos 
como estamos pagando hoje.

E ainda há mais: os bancos financiam apenas 
uma parte a 8,75%; o resto é um mix de juros mais 
altos. Então, agora mesmo serão prorrogados esses 
vencimentos de custeio do ano passado, que já foram 
prorrogados, e deste ano, que vão ser prorrogados, 
mas sempre a juros altos, e, como já disseram vários 
aqui, isso vai criar um problema sério de pagamento 
nos próximos anos. 

Outro item das medidas anunciadas foi a suspen-
são das execuções dos produtores por 180 dias. Uma 
dúvida que temos é quanto a se isso realmente será 
cumprido e se os produtores não estarão nesse prazo 
no CADIN e na SERASA. São medidas que realmente 

têm de ser tomadas, e rapidamente, para que não haja 
esse pecado contra a classe produtora. 

Então é isso, Sr. Ministro que eu queria levantar, 
para não repetir o problema do diesel, que é muito ur-
gente e que precisamos resolver, ou o problema dos 
agroquímicos, que o Ministro disse que está sendo 
resolvido na Casa Civil, e temos de fazer uma medida 
provisória e estabelecer que o princípio ativo existen-
te no Brasil pode ser comercializado, transportado e 
importado, enfim, que não é preciso registro. Quando 
se quer importar ácido sulfúrico não é preciso pedir 
licença para ninguém, porque é um princípio ativo, é 
um ácido. Não há nada mais perigoso que ácido sul-
fúrico, e pode-se importá-lo livremente.

Era isso que eu tinha a dizer. Quero mais uma 
vez agradecer a V.Exa. a presença, e vou esperar sua 
réplica. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-

pion) – Obrigado, Deputado. Gostaria de corroborar 
a manifestação do Deputado Ribeiro no sentido de 
que muitos produtores que renegociaram a dívida da 
securitização e do PESA não têm acesso a crédito do 
Banco do Brasil. Apesar da Norma do BACEN nº 9.866 
e a Lei nº 1.999, mesmo assim o banco não está con-
cedendo crédito. Então, é importante Sr. Ministro, que 
isso seja efetivamente visto.

Com a palavra o Deputado Assis Miguel do Couto.
O SR. DEPUTADO ASSIS MIGUEL DO COUTO 

– Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. 
Ministro Guido Mantega e também os demais integran-
tes da Mesa, os demais pares aqui desta Comissão. 

É difícil falar em 3 minutos de assunto tão com-
plexo. Muitas vezes tornamo-nos repetitivo, discordan-
do ou concordando de algumas posições tomadas, já 
explicitadas aqui. Mas quero apenas, rapidamente, 
referir-me a alguns pontos. O primeiro deles: acho 
que esta audiência pública perde... Aliás, antes quero 
até parabenizar a organização e os autores do reque-
rimento pela presença do Governo nesta Comissão. 
Acho que isso é extremamente importante. Acho que 
nenhum outro Governo participou tanto de audiências 
públicas. Sou um Deputado de primeiro mandato, mas 
acho que se olharmos a história brasileira veremos que 
nenhum outro Governo participou tanto de audiências 
públicas, com seus Ministros aqui nesta Casa, como 
o Governo do Presidente Lula. Então, parabéns pela 
presença, pela disposição, pela franqueza, pela aber-
tura mostrada pelo Governo nesses debates. Mas esta 
audiência pública perde, como eu dizia, quando não 
se traz aqui também a representação da agricultura 
familiar. Isso já foi dito por outros aqui. E acho uma 
pena, até porque acredito que não exista uma dicoto-
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mia entre a agricultura familiar e a agricultura empre-
sarial, no entanto elas são diferentes, e o tratamento 
tem de ser diferenciado. 

Então, este é um primeiro ponto que acho que é 
importante considerar aqui: não dá para tratar de for-
ma hegemônica as questões da agricultura brasileira, 
sem tratar de forma diferenciada os que são diferentes. 
Então, esse para mim é o primeiro ponto que acho fun-
damental. A agricultura familiar representa 40% do PIB 
agropecuário brasileiro, e ocupa 77% da mão-de-obra 
no campo. Então, é importante considerarmos isso. E 
acho que a nossa estratégia deveria ser para que esse 
PIB da agricultura familiar passasse para 50%, 60%, 
70%, logo, logo, porque isso significa menos desem-
prego, menos problemas urbanos, menos problemas 
inclusive ambientais, e assim por diante. Então, quero 
deixar essa referência aqui, como primeiro ponto. Já 
houve um debate aqui sobre se são 2 Ministérios ou 
não, e não quero entrar nesse mérito; agora, mesmo 
que seja um Ministério só, há diferenças entre 2 mo-
delos de agricultura, que têm de ser tratados de forma 
diferenciada.

Segundo item: a crise. É inegável que há uma 
crise na agricultura. Mas não é uma crise desse ou 
daquele Governo. Essa é a minha interpretação, pelo 
menos. Há uma crise de modelo. Isso já foi debatido 
profundamente, extensivamente. Não vou entrar nos 
detalhes da minha avaliação sobre esse modelo, mas 
acho que para sair dessa crise, dessa situação, pre-
cisamos de bons interlocutores – de todas as partes: 
do lado do Governo, dos políticos, dos Deputados, 
das organizações sociais. Quero inclusive parabenizar 
o companheiro do Paraná, João Paulo, da OCEPAR, 
que trouxe aqui uma proposta importante. Acho que é 
dessa forma que conseguimos avançar. 

Quanto ao debate, não podemos – e acho que o 
nosso Líder no começo disse isso aqui, o nobre Depu-
tado Henrique Fontana – fazer deste um momento 
apenas de truculência política, e é até, às vésperas 
da eleição, muito fácil cair nisso, portanto precisamos 
ater-nos ao tema. Acho que neste momento a crise, 
mesmo sendo uma crise de modelo, precisa ser tra-
tada, como acho que está sendo tratada, pelo menos 
por parte do Governo, até onde estou percebendo, de 
forma madura, consciente, clara, aberta, havendo diá-
logo entre todos os setores. Acho que isso é extrema-
mente importante. Acho que daí vai sair coisa boa. Já 
está saindo. E vão sair coisas melhores ainda. Então, 
acho que é importante considerar esse aspecto.

Quero também falar de um terceiro ponto, que 
diz respeito ao próprio Governo. Bem resumidamente, 
mesmo para aqueles que são mais ou menos críticos 
quanto ao Governo, eu tenho uma avaliação, e os nú-

meros vão mostrar isso, mesmo para aqueles setores 
que achavam que o Estado tinha de sair da agricultura, 
tinha de haver menos Estado e mais iniciativa privada, 
não tenho dúvidas de que o Governo do Presidente 
Lula entrará para a história deste País como o que 
mais investiu e mais ampliou a presença do Estado na 
agricultura. Não vamos entrar aqui em detalhes, mas 
vamos verificar vários números a respeito dos crédi-
tos, da comercialização, e assim por diante. Acho que 
esse é um aspecto que também merece um debate.
Há algumas questões pontuais, como o seguro, que 
foi muito tratado aqui. Este Governo criou 3 modalida-
des de seguro: o Seguro Safra do Nordeste, que está 
atendendo a muitas famílias pobres naquela Região; 
o Seguro da Agricultura Familiar, que é o seguro do 
PROAGRO e atende a milhares, como atendeu neste 
ano e no ano passado, principalmente no Sul; e tam-
bém a subvenção do Seguro Privado, que foi criado 
neste Governo e aprovado aqui na Câmara; é claro, 
os recursos são escassos ainda, mas existem. Então, 
estamos avançando. 

Houve uma crítica a respeito do IRB. A pergunta 
que eu faria ao Deputado Xico Graziano é: por que no 
Governo passado não se mexeu no IRB? Eu não gosto 
de usar essa expressão, quadrilha, para mim ela não 
cabe na política, mas se é que já havia quadrilha no 
IRB há tanto tempo, por que não se mexeu antes? Por 
que essa cobrança só agora? 

A segunda questão diz respeito à aplicação dos 
recursos, à polêmica com o Banco do Brasil e tal. E 
olhem, eu tenho aqui uma tabela que mostra – talvez 
o Banco do Brasil apresente isso – que no período de 
2004/2005 a aplicação foi de 102%. Ou seja, aplicou-
se mais do que o previsto, porque houve vários incre-
mentos de recursos. Esse é um esforço não só deste 
ano. Se consideramos a agricultura familiar, e está 
presente Valter Bianchini, que sabe disso, podemos 
dizer que partimos de 2,4 bilhões de reais para, agora, 
este ano, 10 bilhões de reais; no ano passado foram 
quase 9 bilhões de reais; e, de 700 mil contratos, pas-
samos para quase 2 milhões de contratos. Então há 
um crescimento, um avanço. Há problemas ainda? É 
claro que há. Não se resolveu tudo. Mas pelo menos 
há um avanço significativo nesse ponto.

Por fim, só para mencionar aqui, porque acho 
que esse é um debate que exige muita profundidade, 
quanto à questão do câmbio, se há um problema de 
câmbio hoje, o que dizer do câmbio de 1 para 1 há pou-
co tempo, que criou grandes transtornos na economia 
brasileira, inclusive na agricultura? Grande parte dos 
problemas de endividamento presentes hoje decorrem 
dessa aventura econômica. 
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E eu queria dizer, Sr. Ministro, que como agricultor 
que sou, também dependo da política de exportação, 
que é importante, mas não podemos comprometer a 
economia do País em função de uma questão econô-
mica. Pensar em qualquer coisa desse tipo no câmbio 
eu acho que é uma aventura, um risco muito grande. 
Acho que há outras formas de minimizar o problema 
que não seja essa. Eu não sei se vale a pena continu-
ar batendo nessa tecla de câmbio neste momento da 
economia brasileira. Essa é a minha opinião.

Obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 

– Com a palavra o Sr. Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. 

Ministro, nós temos aqui uma análise que mostra que, 
dos R$50 bilhões disponibilizados para a agricultura, 
na verdade só R$16 bilhões poderão ser efetivamente 
utilizados. E vou entregar esse documento para a sua 
análise. É um documento da assessoria técnica, e a 
análise que se faz é a seguinte: apenas 23,8% da ne-
cessidade do financiamento agrícola serão atendidos. 
Os produtores terão que buscar ainda R$51 bilhões na 
iniciativa privada, nos bancos, a juros de mercado. O 
próprio Plano Safra inclui R$11,3 bilhões de recursos 
a custos de mercado – 30% ao ano. A diferença entre 
o anunciado e o real ocorre porque a parte da exigibi-
lidade bancária, que são 25% dos saldos de depósitos 
à vista, orçados em R$20,4 bilhões, já está em mais 
da metade comprometida com financiamentos. Então, 
esse quadro aqui mostra isso: a exigibilidade do Pla-
no Safra 2006/2007 são R$20,4 bilhões; com PESA 
e securitizações remanescentes, já são menos R$3,2 
bilhões; com o estoque de operações e investimentos, 
R$1 bilhão; valores a prorrogar da safra 2005/2006, 
R$8 bilhões; então, sobram só R$6,7 bilhões desses 
25% do saldo de depósito. Alem disso, há as outras 
fontes de recursos, de juros controlados, valores dis-
poníveis da exigibilidade bancária, à tabela de 8,75% 
ao ano, que nós saldamos, de R$6 milhões ou R$7 
milhões; temos mais os recursos da poupança equa-
lizada, R$8 bilhões; o PROGER Rural, de 8% ao ano, 
R$0,7 bilhão, ou R$700 milhões; e o FUNCAFÉ, R$1 
bilhão. Então, no total, são R$16,4 bilhões de recursos 
a juros de 8,75% ou juro equalizado. Tudo mais será 
feito com recursos de juros de mercado. 

Lá no Paraná, Sr. Ministro, temos necessidade de 
R$8,7 bilhões para o custeio da safra, e nesses mol-
des que estão propostos teremos apenas R$2 bilhões 
a juros controlados. Todo produtor paranaense vai ter 
de buscar R$6,7 bilhões a juros de 30% ao ano. En-
tão, assim realmente fica difícil haver renda no campo, 
porque, enquanto o mundo todo subsidia a agricultura, 
estamos aqui cobrando os juros de mercado do pro-

dutor rural. Vou entregar-lhe essa tabela, que foi feita 
pela Comissão de Crise da FAEP, para que possamos 
debater isso, para que haja respostas mais claras, pois 
sei da dificuldade de tabular esses números. 

Também quero só fazer um registro quanto a ope-
rações de investimentos de bancos privados. A Resolu-
ção nº 3.364, de 2006, não determina a obrigatoriedade 
das prorrogações. Os bancos privados recusam-se a 
proceder a essas prorrogações. Quando o fazem, co-
bram de 300 a 700 reais por análise de crédito. Então, 
às vezes a parcela do produtor é de 2 mil reais e ele 
tem que pagar 300, 400, 500 reais para fazer a análise 
do crédito, para prorrogar a parcela. Com isso, o custo 
dessa prorrogação fica insustentável. Portanto, quanto 
a essa questão, se fosse feito um termo de orçamento, 
de conduta com os operadores, com os bancos de in-
vestimentos privados, nós teríamos a solução, porque 
a prorrogação deveria ser automática, e no entanto ela 
não acontece. Essa exigibilidade da análise de crédito 
realmente atrapalha o produtor. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 

– Obrigado, Deputado Ricardo Barros.
Com a palavra o Deputado Darcísio Perondi.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI – Sr. 

Ministro, eu preciso reconhecer que V.Exa. está valori-
zando a crise. Trouxe até Bernard Appy, que é um osso 
duro de roer, e ficou conosco bastante tempo. V.Exa. 
continua conosco, e também Gerardo, que entende 
mais do que ninguém; V.Exa. está mergulhando mais 
nesse assunto agora. Gerardo é doutor, ouça-o também. 
Gosto muito de Roberto, mas acho que ele deveria ter 
suspendido a ida a Minas Gerais. Mas tudo bem. 

Sr. Ministro, sobre a questão, segundo o Deputado 
Ronaldo Caiado, plantam-se no Brasil 40 milhões de 
hectares. V.Exa. viu como foi importante o agronegócio 
para a balança comercial e para a conta corrente. Isso 
é indiscutível. De acordo, Ministro? É indiscutível. Te-
mos a plantar 90 milhões de hectares, nossa fronteira 
é gigantesca, e sem derrubar floresta. Pelo contrário, 
com a transgenia, de que Marina não gosta, podemos 
chegar a 90 milhões, e bem. Quer dizer, veja o grande 
potencial que temos, Sr. Ministro. E vou dar um exem-
plo: em 2000/2001, quando se acertou aquele passivo, 
que foi securitizado no outro Governo, aumentou em 
5 milhões de hectares, aumentou-se o plantio em 5 
milhões de hectares, quer dizer, pouco, com alta pro-
dutividade, e quase dobramos a produtividade em 50 
milhões de toneladas, naquela época, em 2000/2001, 
quando se resolveu o passivo, Sr. Ministro. Então, veja 
o grande potencial que temos. Não vou discutir o câm-
bio. Vai longe, isso aí. Houve uma valorização excessi-
va, estamos pagando o custo, mas ainda há tempo de 
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reverter. Quero falar das propostas. A crise é séria. Eu 
sou médico, não planto. Sou de uma região eminente-
mente agrícola, mais até de pequena propriedade do 
que de propriedade maior. A crise realmente é grave, 
e espalhou-se pelo País, Ministro. É grave. Nós temos 
conversado muito sobre saúde, e nunca sobre agricul-
tura. Ora, essa proposta do pedágio é um escândalo! 
Entrou em campo o pedágio do MODERFROTA, mas 
agora nem adianta, porque os agricultores não têm nem 
dinheiro para investir. O bloqueio do Orçamento é outro 
escândalo, Ministro. É um escândalo bloquear quase a 
metade do recurso para política sanitária e a metade 
do Orçamento do Ministério da Agricultura. Isso é es-
cárnio em plena crise, Sr. Ministro, com todo o respeito. 
Terceiro: deve-se reforçar. Mexa no FAT, Sr. Ministro, 
no giro rural. Mexa, Gerardo. Mexa, flexibilize para as 
cooperativas, estude uma forma de liberar garantias 
de primeiro, segundo e terceiro grau; aí o pacote vai 
melhorar. Não vai ser mais um embrulho. Vai virar um 
pacote que, de repente, possa dar mais luz para essa 
crise. Mexa, mexa, Sr. Ministro, no giro rural. Abra um 
pouco. V.Exa. disse que há muito dinheiro em caixa. 
E abra também para outros bancos. Prorrogue, nesse 
pacote. Passar aí a soja de 50% para 80% e o milho 
de 20% para 80% na prorrogação. Isso é possível. Se 
for caso a caso, isso vai cair no Banco do Brasil, onde 
vai para os gerentes, e não vai andar. Não vai andar! 
Ah, mas vai favorecer uma região em que se deu bem 
o milho. É, o milho deu-se bem em tudo, só que o pre-
ço foi lá para baixo. E o milho é uma semente-rainha 
para a agricultura brasileira. Então, mexa aí.

Na agricultura familiar, os pequenos queriam um 
rebate maior. Ficaram 22 para a soja, 2 para o leite, 
25 para a soja, 22 para o milho. Os pequenos estão 
berrando. Estão avisando que estão contentes? Não 
estão. E os pequenos também querem o seguinte: ou 
aumentam a prorrogação para eles, nesse percentual, 
ou lhes dão 5 anos. Também quanto aos investimentos 
os pequenos não estão contentes.

Com relação ao Seguro Agrícola, ele tem de ser 
subsidiado. Tem de ser criado o fundo. Foi mexido o do 
IRB. Que bom. Já estou encerrando. E a política cambial 
desemprega, Sr. Ministro. E como está desempregan-
do! A agricultura está sendo âncora eleitoral, porque a 
comida está barata, mas veja o desemprego, Ministro. 
Avise lá o Presidente Lula.

Assis está aqui. Vou passar outros dados para ele. 
Os dados de Assis sobre o uso do crédito rural são de 
julho de 2005. O que foi lido aqui e eu tenho em mãos 
são os dados de fevereiro de 2006, que mostram que 
na agricultura familiar, em 2004/2005, foram usados 
só 58%; em 2005/2006, 53%. Na empresarial foi um 
pouco mais: 75%, e em 2006 62%. Então, os dados 

de Assis são do ano passado, e eu vou passar esses 
outros para ele. Quer dizer, diminuam a propaganda 
dos R$60 bilhões.

Mas não adiantam 60 bilhões, 80 bilhões, 100 
bilhões de reais, para encerrar, se não se liberarem 
as garantias, se não forem dadas as condições para o 
agricultor pegar o dinheiro e plantar de novo, se não se 
mexer no imposto, no preço do diesel. Sem isso nada 
vai adiantar, e vai acontecer o que aconteceu com es-
ses dados aqui, atualizados, do crédito rural – não os 
de Assis –, que agora estou passando para ele, que 
me pediu uma cópia a fim de estudá-los.

Ministro, meus cumprimentos. V.Exa. está aqui 
conosco ainda. Vou dar um crédito, com dificuldade, 
para V.Exa., está bem? (Risos.) O agricultor vive da 
esperança e da coragem, e o político também precisa 
viver da esperança e da coragem. Então, eu vou dar-
lhe esse crédito. Eu tenho esperança.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Muito obrigado, Deputado Darcísio Perondi.

Com a palavra nosso grande Líder Osvaldo Co-
elho, nosso homem do São Francisco.

O SR. DEPUTADO OSVALDO COELHO – Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, creio que vou 
aliviar V.Exa., porque vou trazer um assunto de outro 
Brasil. Não tem nada a ver com isso aqui. Lá nós não 
produzimos nem soja, nem milho, nem arroz, nem 
gado. E não chove. Já é diferente da cidade do Depu-
tado Érico, onde não chove mas há irrigação bastante, 
e tudo se produz. Lá, nem chove e nem há irrigação. 
A irrigação no Rio Grande do Sul representa 30% da 
irrigação brasileira, e o semi-árido todo tem 15%. Mas 
isso é só para dizer mais uma coisa: que este País é o 
mais desigual do mundo. E eu estou aqui na ponta da 
desigualdade maior, o Nordeste semi-árido. Sr. Minis-
tro, nas décadas de 30, 40, 50, o Nordeste semi-árido 
só exportava uma coisa: braços fortes para colonizar 
o norte do Paraná e São Paulo. Essa era a única coisa 
que exportávamos. Mas a partir de 1970 inauguramos 
a fase da irrigação, e com isso ficamos razoavelmente 
modernizados, e criamos um pólo que até hoje é uma 
referência nacional, e foi inserido no comércio exter-
no: o pólo de irrigação Petrolina/Juazeiro. As coisas 
sempre andaram bem por lá: produtividade muito boa, 
atração de vinícolas – hoje existem ali 8 vinícolas, que 
exportam produtos de qualidade. E temos lá, hoje, 160 
mil pessoas trabalhando. 

Sei que estou dizendo aqui coisas de que muitos 
nunca ouviram falar, porque é um outro Brasil. Pois as 
coisas andavam tão bem que especificamente a mi-
nha cidade, Petrolina, passou a ser o sexto PIB agro-
pecuário do Brasil. Quem diz é o IBGE, não sou eu 
que gosto de Petrolina, não. Mas 3 anos atrás tivemos 
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chuvas torrenciais. As chuvas lá são bem chegadas, 
mas essas foram mal chegadas. Caíram em cima da 
irrigação.

Nos anos de 1964, 1965, 1966, nossa grande ex-
portação era a da uva sem semente. Vendíamos para 
o melhor comércio do mundo: a Inglaterra e o países 
próximos. O preço era excelente. Mas só vendíamos 
durante 4 meses do ano: maio e junho, novembro e 
dezembro. As podas eram feitas, porque o clima lá 
permitia isso. Então, há 3 anos vêm acontecendo de-
sastres em cima de desastres. Este ano, por exemplo, 
não houve safra no primeiro semestre. A hora de pre-
parar o segundo semestre é agora, as podas iniciadas 
em junho, para ver se conseguimos outras podas nos 
meses da janela, que seriam outubro e novembro. A 
região está arrasada. As chuvas provocam doenças 
e as frutas perdem a qualidade e a quantidade. Uvas 
que neste semestre poderíamos estar vendendo en-
tre 2 reais e 3 reais o quilo estamos vendendo por 38 
centavos para as fábricas de vinho e vinagre. Essa é 
a situação lá.

Nossa outra grande produção é a da manga. Essa 
fruta entra numa janela também, porque há momentos 
em que o México é quem exporta, outros em que são 
os países mais antigos da Europa. Todos vedem para 
aquele continente, mas nós também exportávamos 
nossa manga de qualidade. Entretanto, este ano, por 
conta das chuvas também, as safras desorganizaram-
se e os preços estão ridículos. 

Portanto, há 160 mil empregados ameaçados 
por esse estado de coisas que se instalou por lá. Não 
tenho mais para quem apelar. Tenho em mãos uma 
carta dos agricultores e dos operários de lá, dirigida ao 
Presidente da República. Ontem procurei o Presiden-
te da minha Comissão, o Deputado Abelardo Lupion, 
levei os representantes dessa região e do segmento 
de irrigação, e S.Exa. encorajou-nos a dizer isto que 
estou lhe dizendo e confiar a V.Exa. esse problema, 
com urgência. Isso aqui eu chamo de irrigação urgente, 
pois esse assunto precisa ser trabalhado. Para resolver 
esse problema não se precisa de muitos zeros. Com 
poucos zeros, com poucos milhões resolvemos esse 
negócio. O de que se precisa é de urgência, porque 
ou as podas são iniciadas agora ou os operários serão 
dispensados. Eles, dispensados, não terão onde se aga-
salhar. Esses operários que estão lá são aqueles que 
iam para São Paulo e Paraná. Conseguimos fazer em 
Petrolina e Juazeiro uma barreira de desenvolvimento, 
uma barreira de progresso, uma barreira de bem-estar. 
Então, essa barreira agasalha o povo nordestino cas-
tigado pela seca, que vive em piores condições.

O nosso semi-árido é vítima de uma truculência 
sem tamanho da Federação. Se eu repetir meu man-
dato, isso não vai continuar.

V.Exa. sabe que com toda essa desigualdade, 
com as chuvas escassas, mal distribuídas, o analfa-
betismo no Nordeste é de 22% enquanto no Sul é de 
5% a 7%; o analfabetismo tecnológico é de 46%; 1 
hectare de milho no Paraná corresponde a 10 tone-
ladas, 12 toneladas, e entre nós corresponde a 270 
quilos, porque em 10 anos, são 3 safras zero. É uma 
miséria, Sr. Presidente.

V.Exas. perguntam como aquele povo vive. Não 
sei, e os senhores também não, porque não vão àquele 
local para saber como eles vivem. Isso tem de mudar. 
Peço mais carinho, uma especial atenção para o pro-
blema, porque não se agüenta mais nada. 

O Governo baixou duas medidas de amparo à 
agricultura. Uma em 24 de abril e outra em 25 de maio. 
O Banco do Nordeste, nosso banco, nunca recebeu 
esse benefício. Dessa maneira, não pode informar não 
aos clientes, mas aos pacientes. 

Esta a minha proposição e confiança. Aquele lo-
cal necessita de medidas urgentes, pois está na UTI: 
ou as medidas chegam ou o local morre. Ao longo dos 
40 anos foram construídos canais de irrigação. Havia 
determinação governamental para fazer as obras. Cada 
governo fazia um pouco: abastecimento de energia, trei-
namento de pessoal, recursos humanos, pesquisa da 
EMBRAPA, rede de transporte e comércio exterior. 

A exportação de manga in natura corresponde 
a 48% e a exportação brasileira de uva, a 95%, 98%. 
Portanto, não somos incapazes e temos dado demons-
tração disso. Mas precisamos urgentemente de apoio. 
Deposito confiança, pessoalmente, em V.Exa.

Muito obrigado pela atenção que me dispensa-
ram.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Obrigado, Deputado Osvaldo Coelho.

Não podemos discriminar o Nordeste do Brasil 
para não sermos acusados amanhã. É muito impor-
tante que esse valoroso defensor do Nordeste possa 
se manifestar com toda tranqüilidade. Ontem presen-
ciei o desespero dos produtores da região de V.Exa., 
Deputado Osvaldo Coelho.

Com a palavra o penúltimo inscrito, Deputado Nel-
son Marquezelli. Peço a V.Exa. que seja breve, porque 
o Ministro já está atrasado para uma audiência, e já 
estamos reunidos há quase 4 horas e meia. É impor-
tante agilizarmos os trabalhos.

Posteriormente, falarão o Deputado Osmar Ter-
ra e o grande líder, companheiro Senador Jonas Pi-
nheiro.
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O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI 
– Sr. Presidente, agricultura não combina com ideo-
logia. O pequeno e o grande produtor têm a mesma 
parcela de responsabilidade no Brasil. 

O Ministério da Agricultura, sob meu ponto de 
vista, precisa ter maior participação no Orçamento da 
União e, se possível, com verbas carimbadas para ter 
garantia de poder usá-las na agricultura brasileira. Sr. 
Ministro, o problema da agricultura vem se somando 
desde o governo de Collor e se agravou muito mais no 
de Fernando Henrique Cardoso, com mais de 3 anos, 
1 por 1, e mais de 120 dias, 80 centavos por 1. O real 
era mais forte que o dólar. Isso trouxe uma herança 
até o presente Governo, praticamente impossível de 
resolver se não houver anistia de juros e de custo. 
Que o agricultor pague somente o capital, num pra-
zo ainda a combinar. Com os juros altos como estão 
na agricultura, há um descasamento com a renda da 
agricultura. 

Só há um caminho: seguro e resseguro. Se implan-
tarmos o seguro universal no Brasil, com o resseguro, 
poderemos ter uma janela aberta para a agricultura 
brasileira. Fora isso, não há. 

Fui o Relator do projeto que o Ministério da Fa-
zenda nos enviou. O Dr. Bernard está aí e sabe que 
trabalhamos muito com o Ministério da Agricultura. O 
projeto foi aprovado nas Comissões por unanimidade 
e está pronto para ir ao plenário. Basta só o PT que-
rer. É a Liderança do PT que o está segurando, em 
função de um conceito errado. Acham que o projeto 
vai privatizar o IRB. Nada disso! O IRB ficará com uma 
participação no mercado de 40%, e nós traremos 60% 
do seguro mundial para o Brasil.

Aí é que está o xis da questão. Quando trouxer-
mos capital externo para fazer o seguro e o resseguro 
no País, vamos ter o poderio econômico internacional 
nos ajudando a manter os preços das commodities, 
porque os financiamentos aqui serão para custeio, para 
culturas, para a garantia de preço, para a manutenção 
de preço. Por exemplo: para fazer o seguro de 1 saco 
de soja a 20 reais, esses seguradores internacionais 
que vão pegar parte do seguro no Brasil vão lutar para 
o preço não baixar para 18 reais ou 17 reais porque 
eles vão complementar essa diferença.

Hoje, na minha visão, o Brasil é a horta deles, é 
onde vêm buscar a diferença para sanarem os seus 
débitos acordados com seguro e resseguro em outros 
países. Quando eles vierem investir aqui, tenho certe-
za absoluta de que vamos ter parceiros internacionais. 
Assim, teremos uma agricultura mais equilibrada, com 
muito mais resultado para o agricultor.

Faço algumas perguntas a V.Exa.: por que não 
criar bandas – banda mínima de R$2,50 e banda máxi-

ma de R$3,00 ou de R$3,50 – para manter mais equi-
librado o câmbio em nosso País? Qual é a sugestão? 
Abaixo de R$2,50, 50% de imposto na comercializa-
ção do dólar no País. Acima de R$3,50, idem: 50% de 
imposto. Nessa faixa, 0% de imposto. Isso daria con-
dições de trabalho.

Preço mínimo. Por que não temos um preço mais 
amplo no País, com uma gama maior para atender 
a financiamentos e dar um norte ao setor financeiro 
brasileiro? 

Política agrícola, zoneamento. A monocultura 
está nos assustando. Isso vai custar muito caro tam-
bém para o País. 

A principal de todas as perguntas que fiz, Ministro, 
é a da banda cambial, mínima e máxima. O Governo 
pode equilibrar com tranqüilidade, porque hoje, por 
exemplo, está R$2,20 ou R$2,30. Se estabelecer o piso 
em R$3,00 e o teto em R$4,00, começará amanhã a 
comprar e a vender a R$3,00. Todo o mercado brasi-
leiro acompanhará. Este é o grande problema hoje da 
agricultura brasileira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 

– Muito obrigado, Deputado Marquezelli.
Com a palavra o Deputado Osmar Terra.
O SR. DEPUTADO OSMAR TERRA – Cumpri-

mento o Ministro pela disponibilidade e pelo respeito 
que está demonstrando pelo Parlamento. A presença 
de V.Exa., Ministro, é extremamente importante. Re-
presento um Estado que talvez esteja na pior situação 
do Brasil nessa área, porque teve 2 anos consecutivos 
de secas monumentais. Inclusive, no ano passado, o 
Rio Grande do Sul teve uma seca que acabou com 
80% de toda a produção agrícola. Este ano, os agri-
cultores colheram, mas não tinham preço. A situação 
tanto dos grandes como dos pequenos produtores é 
de extrema penúria. 

Muito já se disse sobre vários aspectos da agri-
cultura. Eu não sou agricultor, sou médico. Vê-se que 
há muitos médicos aqui defendendo a agricultura. 
Acho que é nossa missão trabalhar representando e 
defendendo as questões mais gritantes e urgentes do 
nosso povo.

A agricultura, apesar de ser uma questão muito 
complexa, tem um centro: a renda do produtor. Tem-se 
de buscar essa renda de todas as formas. Não adianta 
apenas discutir dívidas. Os agricultores contraem dívi-
das porque não têm renda ou a renda não é adequada. 
O produto não tem preço. 

Como o mundo é globalizado, pesa muito o va-
lor da moeda de troca, que é o dólar, principalmente 
nas commodities de exportação. Para mim, o dólar 
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desvalorizado, hoje, é o centro do centro desse pro-
blema que estamos passando, até porque afeta toda 
a cadeia. 

Setenta por cento das colheitadeiras agrícolas 
do Brasil são fabricadas na minha região. E hoje, de 
uma população de menos de 100 mil habitantes, há 4 
mil operários desempregados. 

Quando a Volkswagen ameaçou demitir 600 ope-
rários, foram 3 Ministros para São Paulo. Na minha 
região, 4 mil operários metalúrgicos foram demitidos 
em 6 meses e não houve nenhum gesto de ajuda, ne-
nhuma manifestação de apoio. Nada, a não ser discutir 
se o seguro-desemprego vai durar mais 2 meses ou 
4 meses ou não sei quanto tempo. É importante, mas 
não resolve o problema. 

Fabricamos as melhores máquinas colheitadei-
ras do mundo, mas não conseguimos colocá-las no 
mercado externo. Não é por falta de competitividade 
e custo/beneficio, mas de uma política que mantém o 
dólar desvalorizado.

Aproveito para manifestar uma discordância com 
o posicionamento de V.Exa. Acho que o dólar está pro-
positadamente desvalorizado. 

O Secretário Bernard Appy nos disse, com todas 
as letras, na frente de 20 representantes dos setores 
coureiro-calçadista e de máquinas agrícolas, da FE-
TAG, a seguinte frase: “Alguém tem de pagar o preço 
do controle da inflação e da queda da dívida externa”. 
Não a estou inventando. Há 20 testemunhas. 

Para mim, isso tem uma conotação política. Ju-
ros são uma decisão política. Tirar os impostos sobre 
os investimentos estrangeiros no Brasil é uma decisão 
política. Votei contra, mas vi o constrangimento até de 
pessoas da esquerda, de amigos do PT terem de vo-
tar essa decisão, certamente influenciados pela área 
econômica do Governo. 

Permitir que o investidor estrangeiro não pague 
imposto nenhum, injete dólar aqui dentro, mas não o 
segure nem uma semana – a Deputada Vanessa Gra-
zziotin fez uma emenda para segurar o valor do dólar 
pelo menos durante uns meses, mas o PT a derrubou 
– é uma decisão política. Permitir que os exportadores 
possam vender lá fora é uma medida importante e para 
a qual se está encaminhando. As manobras do Banco 
Central para segurar também influenciam no valor do 
dólar. Até a discussão do dólar de referência para ex-
portação, levantado pelo setor coureiro-calçadista, so-
bre o qual o Deputado Júlio Redecker e o Governador 
Germano Rigotto falaram, é uma decisão política. O 
dólar precisava estar em 2,60 para reativar o setor de 
máquinas agrícolas. Menos que isso não reativa, não 
há horizonte, Sr. Ministro. No Rio Grande do Sul, são 
10 mil desempregados no setor de máquinas agrícolas, 

20 mil no setor coureiro-calçadista, as fábricas estão 
dando férias coletivas e não há horizonte. 

Sr. Ministro, sou médico e tenho essa coisa da 
dimensão, do drama humano. Andei pelos corredores 
da Câmara e vi exposição com fotos das parteiras do 
Brasil. Uma coisa é falar sobre as parteiras, outra é ver 
o rosto delas. Hoje, andar pelas ruas de Santa Rosa é 
muito triste. O comércio vazio, as pessoas de cabeça 
baixa, desanimadas. Corta o coração ir a uma reunião 
dos metalúrgicos desempregados. Não dá para expli-
car o que isso custa para nós. 

O número de suicídios entre os agricultores da 
minha região aumentou, Sr. Ministro. Uma coisa é ver 
os números frios da economia, outra é o que acontece 
na vida das pessoas. São agricultores que não conse-
guem pagar suas dívidas. São dívidas pequenas, de 5 
mil reais, mas para eles é muito, e acabam se matando. 
Então, esse drama humano de ver o comércio fechando, 
as Prefeituras sem receita, o que vai acontecer com a 
educação e com a saúde que estão descentralizadas, 
isso tudo dói muito, Ministro. 

A proposta que tenho é fazer o contrário. Vamos 
botar esse imposto de novo nos investimentos que vêm 
de fora. Vamos trabalhar essa questão do dólar referên-
cia. Eu sei que V.Exa. defende esse ponto. Vamos redu-
zir mais esses juros. Vamos criar uma política cambial 
consistente. O dólar flutua, pero no mucho. Ele flutua 
de acordo com os interesses políticos do Governo e 
numa velocidade que interessa ao Governo. 

Para terminar, quero dizer que dá para apontar 
uma política cambial. Este ano há menos mil empre-
sas exportando. As exportações são só de commo-
dities e não mais de produtos manufaturados. Estão 
acabando os contratos antigos. A exportação já caiu 
1,39 em relação ao quadrimestre de 2005. Aumentou 
20,9 a importação e 12,9 a exportação no primeiro 
quadrimestre. Se não houver uma política cambial, a 
exportação entrará numa curva descendente. 

Quero responder ao Deputado Orlando Desconsi 
que quer fazer um trator popular. Isso já existe no Brasil e 
bem barato. Chama-se Green Horse. É um trator chinês. 
Há também o calçado e vários produtos chineses, porque 
não temos uma política cambial adequada, Ministro.

O PMDB tomou uma posição e tem uma nota 
da bancada inclusive propondo a obstrução das vota-
ções se não conseguirmos a definição de uma política 
cambial adequada. 

Mais uma vez, parabenizo V.Exa. pela paciência, 
disponibilidade e respeito pelo Parlamento. Era impor-
tante V.Exa. ouvir isso.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 

– Obrigado, Deputado. 
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Para encerrar, em nome do Senado, passo a pa-
lavra ao Senador Jonas Pinheiro. 

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO – Sr. Mi-
nistro da Fazenda, eminente Presidente da Comissão 
de Agricultura da Câmara dos Deputados, senhores 
representantes da OCB e da CNA, Srs. Deputados, pri-
meiramente parabenizo o Deputado Abelardo Lupion 
por este evento, muito importante para a agricultura 
brasileira. Não é à toa que até agora o nosso Ministro da 
Fazenda encontra-se presente, bem como um grande 
número de Parlamentares. Esta Casa esteve cheia de 
líderes da área rural e de Deputados que representam 
esse setor da economia brasileira. Sr. Ministro, não sou 
dos que acham que o pacote não trouxe benefícios. 
É um avanço nós o estarmos discutindo. A proposta 
de V.Exa. sobre fazermos uma Comissão que venha 
a debruçar-se sobre tudo que foi dito nesta reunião já 
é suficiente para admitirmos que o pacote vai dar re-
sultado. Se até agora os entendimentos do Governo 
sobre o assunto não evoluíram, evidentemente, a partir 
deste instante, vamos ter de fazê-lo.

A minha presença nesta reunião, Sr. Ministro, 
também é prova de que a Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária do Senado Federal está preocupada 
com a situação e discutindo o assunto.

Por último, Deputado Abelardo Lupion, quere-
mos participar da Comissão que tratará do assunto. 
Uma vez que muitas soluções virão por lei ou medida 
provisória, é preciso que o Congresso esteja harmô-
nico, trabalhando a favor do que precisamos para o 
agricultor brasileiro.

Sr. Ministro, esta não é a primeira crise que en-
frentamos. Houve várias crises e até uma CPI sobre o 
alto endividamento da agricultura brasileira. Pois bem. 
Se chegarmos a aproveitar o que estamos fazendo 
hoje nesta reunião, evidentemente não vamos che-
gar à CPI, porque as soluções serão tomadas. Nossa 
única preocupação é o calendário: quando começar e 
quando terminar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-

pion) – Senador Jonas Pinheiro, muito obrigado pela 
importante representação do Senado nesta reunião 
de hoje.

Passo a palavra ao Ministro Guido Mantega, para 
responder aos questionamentos.

O SR. MINISTRO GUIDO MANTEGA – Obriga-
do, Sr. Presidente.

Inicialmente, agradeço ao Deputado Caiado pe-
los cumprimentos. Gostaria de dizer a S.Exa. que os 
dados sobre a prorrogação e o refinanciamento do 
custeio e investimento das dívidas estão incorretos, 
equivocados.

S.Exa. mencionou que haveria uma concentração 
de pagamentos feitos em 2007, desde a prorrogação. 
Queria informar ao Deputado que isso não é correto. 
O que está sendo refinanciado, prorrogado no custeio, 
são dívidas que poderão ser pagas em 4 anos. Portan-
to, não haverá uma concentração em 2007. Estamos 
aumentado o refinanciamento do custeio: em 2005, da 
ordem de 3 bilhões e 200 mil e, em 2006, 5 bilhões e 
500 mil. Portanto, há um aumento do refinanciamento 
do custeio e a ordem de vencimento será em 4 anos, 
a começar após 12 meses do início da operação. No 
caso do investimento, também estão sendo prorrogados 
todos os vencimentos de investimentos que ocorriam 
em 2005 e em 2006; em 2005, 1 bilhão e 290 e, em 
2006, 3 bilhões e 900. Portanto, um volume maior. O 
prazo de pagamento é ao final dos contratos. O mesmo 
em relação ao PESA, 4 anos, e assim por diante.

O volume do que está sendo refinanciado e 
prorrogado, entre custeio, investimento, securitiza-
ção, PESA e RECOOP perfazem um total de 14,7 
bilhões de reais. Está havendo um aumento do refi-
nanciamento e a concessão de um prazo que torna 
factível o pagamento.

De fato, se houvesse uma concentração de todos 
esses pagamentos, em 2007 quebraríamos a agricul-
tura. Aliviaria um pouco agora, mas em 2007 afundaria 
o agricultor. Não teria coerência se assim fizéssemos. 
Não é dessa maneira que está sendo feito. Também 
discordo do Deputado quando diz que esse plano de 
safra não vai sair do papel. Procuramos fazer um plano 
de safra mais robusto e mexemos na sua composição 
de modo a que ele possa trazer recursos para aque-
las necessidades mais importantes da agricultura, de 
modo a aumentar o volume de juros controlados que 
está nessa composição. Então, comparando o Pla-
no Safra 2005/2006 com o 2006/2007, veremos que 
estamos aumentando o custeio e a comercialização: 
passou de 33,2 bilhões para 41,4 bilhões.

Quero ressaltar, porém, a importância do aumento 
do crédito com juros controlados, o que reduz o custo. 
E parece-me que a necessidade maior da agricultura é 
o custeio com juros controlados. Estamos aumentan-
do em 44% a disponibilidade de recursos para custeio 
com juros controlados. Aumentamos de 20,9 bilhões de 
reais da safra anterior para 30,1 para a próxima safra. 
Portanto, 44% de aumento nos juros controlados. 

Está havendo uma redução da disponibilidade 
para investimento, justamente para fazer face à dispo-
nibilidade não utilizada. O que notamos, nesses últimos 
2 anos, é que se reduziu o investimento na agricultu-
ra. Reduziu-se, por exemplo, a aquisição de tratores 
e máquinas. Notamos isso no BNDES, que teve uma 
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queda abrupta de financiamento para o MODERFRO-
TA, porque os agricultores não tinham condições de 
contrair recursos para investimentos na aquisição de 
tratores. Então, está sendo reduzido de 11 bilhões para 
8,6 bilhões de reais, tendo em vista que o dinheiro não 
estava sendo utilizado. Estamos procurando adaptar a 
efetiva utilização do dinheiro. Não adianta colocar re-
curso numa modalidade que não vai ser utilizada. 

De fato, se em 2005/2006 somente 60% foram 
utilizados é porque havia inadequações. Estamos pro-
curando enfrentar essa inadequação, modificando a 
composição e dando mais para custeio, que nos parece 
a necessidade mais imediata, e com juros controlados. 
Portanto, baixando o mix de juros, com uma redução 
na composição dos juros. 

Aproveito para responder ao Deputado Ricardo 
Barros que nos apresentou uma conta na qual haveria 
somente 16 bilhões de reais disponíveis, adicionais. As 
contas certamente não batem. Tenho um detalhamento 
que posso fornecer a qualquer momento mostrando 
que a nossa conta é de 32 bilhões líquidos, já descon-
tando as prorrogações de 8,7 bilhões de reais. Não vou 
tomar o tempo dos senhores mencionando quais são 
as modalidades, mas eu as tenho e posso fornecer ao 
Deputado, se S.Exa. entender necessário. 

O Deputado Ronaldo Caiado se equivoca quan-
do diz que resolvemos o problema da Volkswagen. 
De fato, recebemos a Volkswagen assim como rece-
bemos a ANFAVEA, um setor exportador importante 
que individualmente é responsável pelo maior volume 
de exportações do País. Esse setor é responsável por 
cerca de 18 bilhões de dólares e merece uma atenção 
do Governo na medida em que também nos apresenta 
problemas de câmbio e de perda de competitividade 
em função da valorização do câmbio. Nós os recebe-
mos, ouvimos seus pleitos, mas não fizemos nenhum 
pacote para a ANFAVEA, nenhum pacote para o setor 
automobilístico e nenhuma medida para a Volkswagen. 
Gostaria que o senhor me mostrasse qual medida fi-
zemos para a Volkswagen.

Com relação ao câmbio, não há nenhum milagre. 
Como disse, temos de resolvê-lo de maneira global. 
Portanto, não há como resolver para um setor e não 
para outro. Se há uma valorização cambial, ela pre-
judica a todos os setores exportadores e não pode 
ser individualizada, não há uma resolução individual.
Sugerimos ao setor automobilístico que conseguisse 
mais recursos do BNDES. Aliás, esses recursos estão 
disponíveis. O BNDES é gestor de vários programas 
da agricultura – são 7 ou 8 –, inclusive o MODERFRO-
TA, que enfrenta dificuldade de desembolso por falta 
de interesse do agricultor e não por falta de recursos. 
Portanto, a recomendação é que o BNDES amplie o 

volume de financiamento para a exportação de veícu-
los. É a única medida sugerida, mas se trata de nego-
ciação do BNDES com o setor. 

Do ponto de vista da agricultura, existe um paco-
te. Fomos muito mais longe no atendimento do setor. 
A crise é mais grave também, não há dúvida, portanto, 
merece mais atenção, mais recursos. 

No que diz respeito ao BNDES, ele está abaixan-
do juros do MODERFROTA, de 9,75% para 8,75%. No 
setor agrícola, o BNDES já abaixou, por determinação 
do pacote. Mantém-se o pedágio e vamos discuti-lo, 
mas em relação ao setor automobilístico nada se con-
cluiu. Eles farão uma negociação e poderão obter ou 
não mais recursos. 

Quero esclarecer ao Deputado que, para nós, o 
setor automobilístico não tem mais importância do que 
o setor agrícola. O setor agrícola é mais importante, 
tem maior impacto, além de ter maiores dificuldades 
do que o setor automobilístico, que, se tem dificulda-
des no setor externo, não as tem no mercado interno. 
O mercado interno está crescendo, e ele tem como 
colocar veículos nesse mercado. 

Essa é a lógica que adotamos. 
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO – Sr. 

Ministro, antes de V.Exa. concluir, eu gostaria de saber 
– isso é extremamente importante para nós, da Comissão 
de Agricultura – se os dados são inverídicos, como disse 
a Assessoria de V.Exa. Gostaria de ter essa confirmação, 
porque ficaria muito melhor para o setor rural.

Estamos discutindo prestações vencidas e vincen-
das. Em 2007, o produtor rural terá de pagar 5 bilhões, 
126 milhões de investimentos vincendos. Ele tem uma 
parcela prorrogada de 655 milhões, de 2004 e 2005, que 
corresponde a um quinto do valor total de 3,5 bilhões. 
Há uma parcela de custeio, de 2005 e 2006, conforme 
dito pelo Ministro da Agricultura, estimada em 10 bi-
lhões. Portanto, em 4 anos, seriam mais 2,5 bilhões. Há 
também parcelas do PESA e da securitização a serem 
refinanciadas, no total de 600 milhões. Em 5 anos, terí-
amos 120 milhões por ano. E as parcelas vincendas do 
PESA e da securitização seriam de 500 milhões. 

Dados oficiais da Comissão de Agricultura dizem 
que são dívidas vencidas e vincendas para 2007. Esse 
total de 8 bilhões se refere ao que foi prorrogado mais 
o que vai vencer em 2007. 

Se isso procede ou não, gostaríamos de saber 
de V.Exa. Isso é extremamente importante, porque são 
dados compilados pela Comissão de Agricultura, cuja 
Assessoria, modéstia parte, conhece a fundo essa 
matéria. Esses dados não são, de maneira nenhuma, 
inverídicos – são reais e consistentes. 

Era o que gostaria de dizer a V.Exa., Sr. Mi-
nistro. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-
pion) – V.Exas. sabem, Srs. Deputados que, pelo nos-
so Regimento, o Parlamentar tem direito à réplica e o 
Ministro. Então, o Sr. Ministro vai responder ao Depu-
tado Ronaldo Caiado, e, em seguida, para evitarmos 
a polêmica, vamos pedir ao Ministério da Fazenda que 
forneça os dados.

O SR. DEPUTADO ASSIS MIGUEL DO COUTO 
– Sr. Presidente, pela ordem. No tocante aos dados, 
eu quero esclarecer a questão criada aqui entre mim 
e o Deputado Perondi.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Aguarde um minuto, por favor. No momento adequa-
do, vou lhe dar a oportunidade.

O SR. DEPUTADO ASSIS MIGUEL DO COUTO 
– Obrigado.

O SR. MINISTRO GUIDO MANTEGA – Tentando 
esclarecer a questão, eu tinha ouvido uma afirmação 
do Deputado no sentido de que o refinanciamento esta-
va sendo prorrogado para 2007, portanto haveria uma 
concentração de pagamentos em 2007. Então, procurei 
responder a isso dizendo que não, que a prorrogação 
se dá, no caso de custeio, em 4 anos; PESA, também 
4 anos; no caso dos investimentos, de acordo com o 
prazo preestabelecido. Se haverá a concentração que 
S.Exa. mencionou agora, não tenho condições de agora 
esclarecer, porque não tenho os dados comigo, mas 
posso confirmar depois. O ilustre Deputado mencionou 
outros dados, mencionou impactos de contratos que 
têm vencimentos ao longo do tempo.

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO – Ló-
gico. Então, os meus dados não são inverídicos. Va-
mos deixar claro, porque isso é o que o produtor terá 
de pagar em 2007, tanto em dívidas vencidas quanto 
em dívidas vincendas. Esses são dados oficiais que 
temos aqui. 

Como eu já disse, o senhor não é obrigado a sa-
ber tudo; o senhor é cristão novo nessa área da agri-
cultura e da pecuária, e não tem obrigação de saber 
desses detalhes todos. Mas os dados que apresentei 
foram compilados pela assessoria técnica da Comissão 
de Agricultura desta Casa, a qual, modéstia à parte, é 
extremamente responsável e competente. 

Então, entre dívidas vencidas e vincendas, o pro-
dutor terá de pagar em 2007 8 bilhões de reais, fora 
o custeio da safra. 

Esses são os pontos que eu gostaria de escla-
recer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-
pion) – Então, vamos deixar claro que, para o tipo de 
discussão, hoje foi criada essa comissão em que po-
deremos debater qual será, em 2007, o impacto no 
endividamento do produtor. 

Esse tipo de questão poderemos discutir dentro 
da comissão e, se necessário, postergar esses paga-
mentos, se percebermos que serão impagáveis.

Não adianta criarmos aqui uma polêmica, porque 
esse assunto tem de ser discutido nessa comissão. Ele 
existe e teremos de discuti-lo para haver saber qual 
será o impacto.

Sr. Ministro, V.Exa. tem a palavra continuar res-
pondendo aos outros Deputados.

O SR. MINISTRO GUIDO MANTEGA – Obrigado, 
Sr. Presidente, mas para dar uma última palavra sobre 
essa questão, quero dizer que temos de examinar o 
cronograma de pagamentos de todos anos – 2007, 
2008, 2009 e 2010 –, e certamente em 2008 haverá, 
não sei, 7 bilhões ou 8 bilhões , assim como em 2009. 
O que eu quis dizer é que não há uma concentração 
do refinanciamento só em 2007. 

Era o que eu queria esclarecer.
O Deputado Ronaldo Caiado mencionou que 

o Presidente da República teria proferido um insul-
to aos agricultores. Francamente, Sr. Deputado, não 
acredito nisso. Quem disse isso está mal informado. 
Deve ser alguma calúnia inventada contra o Presi-
dente. Conheço as idéias de S.Exa. e tenho certeza 
de que ele tem o maior respeito pelo agricultor bra-
sileiro, um homem que trabalha arduamente pelo de-
senvolvimento do País. Tenho absoluta convicção de 
que ele não proferiu isso. Se alguém lhe disse que 
ele proferiu, enganou V.Exa., porque o Presidente 
não disse isso. Repito, ele tem o maior respeito por 
todos os trabalhadores, uma vez que também é um 
deles e é, por isso mesmo, também respeitado pelos 
trabalhadores brasileiros.

De qualquer forma, aceito a sugestão de S.Exa. 
de que isso seja verificado em outubro. Em outubro 
poderemos ver qual de nós tinha razão, qual o con-
ceito que os trabalhadores têm do Presidente ou da 
sua opinião em relação a esse assunto. Finalmente, 
informo que não foram cortados recursos do Ministério 
da Agricultura. Acabamos de fazer um contingencia-
mento de que os senhores têm conhecimento. E o que 
foi contingenciado? Em primeiro lugar, separamos as 
emendas. Os Ministérios tinham uma dotação inicial, 
à qual foram acrescentadas emendas. O que tinha o 
Ministério da Agricultura? Um conjunto de emendas, 
que eu não sei nem lhes dizer se eram 400 milhões 
ou 450 milhões. As emendas foram separadas; uma 
parte delas será cumprida, mas correm por uma dinâ-
mica própria. As demais emendas, principalmente as 
de bancadas, foram separadas, e permaneceu o Mi-
nistério da Agricultura com a sua dotação original, que 
não foi diminuída, posso lhe assegurar, ao contrário 
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da maioria dos Ministérios, que sofreu algum tipo de 
contingenciamento, inclusive o Ministério da Fazenda. 
Para nos adaptar às disponibilidades de recursos, tive-
mos de fazer um corte de disponibilidades, mas pre-
servamos o Ministério da Agricultura, tendo em vista 
o quadro que se configura – quadro preocupante –, e 
não seria razoável fazermos um corte.

Então, posso lhe assegurar: não foi feito o cor-
te. Os valores retirados foram aqueles acrescentados 
mediante emendas. Isso eu posso provar com muita 
facilidade. O Ministério da Agricultura permanece com o 
valor previsto no Orçamento encaminhado ao Congres-
so Nacional. Não é nossa intenção tirar as condições 
para o Ministério da Agricultura cumprir suas funções, 
principalmente neste momento de crise.

Em relação ao seguro rural, aqui mencionado por 
vários Parlamentares, é uma preocupação do Gover-
no que haja uma melhoria substancial no seguro. Não 
se trata de coisa fácil. O IRB está sendo reformulado; 
ele certamente não tinha um funcionamento satisfa-
tório, e isso vem de longa data, não é coisa recente. 
O Governo pretende fazer uma modificação no IRB, 
que há 2 meses está sob minha responsabilidade; eu 
nomeei o novo Presidente, um técnico. Nossa intenção 
é fazer aprovar a lei que amplia o mercado de resse-
guros para o setor privado. Sou favorável a isso, sou 
partidário dessa mudança, porque senão teremos um 
seguro limitado. 

Alguns companheiros do meu partido não enten-
deram qual o objetivo da lei. O objetivo não é privatizar 
o IRB, porém abrir o mercado para o seguro privado, 
porque aí haverá volume de recursos suficiente para 
atender às nossas necessidades.

Continuaremos tentando fazer com que os nos-
sos companheiros entendam o objetivo da lei. Como o 
senhor disse, aumenta a oferta, cai o preço, e diminui o 
custo, é o que queremos, esse é o nosso propósito. 

Foi mencionado aqui o trator popular. Não sei se 
é possível fazer um trator popular, mas certamente o 
BNDES apoiará, com linhas de financiamento, qual-
quer iniciativa nesse sentido. 

É claro que temos de nos resguardar dos chi-
neses, que são uma ameaça para a produção nacio-
nal. Existem acordos de salvaguarda; foi feito um em 
relação ao setor têxtil. Talvez tenhamos de promover 
acordos salvaguardas para outros setores. Mas pro-
blema não é só fazer acordos de salvaguardas; existe 
também o contrabando, a invasão de produtos pelas 
fronteiras brasileiras, e vamos tomar medidas firmes 
para coibir isso. Foi referida novamente a questão dos 
altos preços dos insumos. Essa tem de ser uma preo-
cupação nossa, de fato – e vou verificar. A Secretaria 
de Acompanhamento Econômico tem de acompanhar 

os preços e investigar se está havendo abuso de poder 
econômico. E uma maneira de combater abuso é abrir 
para os insumos do MERCOSUL, não tenho dúvida. E 
vamos trabalhar nesse sentido.

A questão do diesel é complicada, porque o pre-
ço é estabelecido pela PETROBRAS. Se na Argentina 
é mais barato, não sei bem qual é a razão, provavel-
mente o custo de lá é menor. Mas o Governo exerce 
uma vigilância em cima da PETROBRAS para impedir 
que ela cometa abusos na área de gasolina, de diesel 
etc. Não sei como solucionar esse problema, que não 
é só do setor agrícola, mas generalizado e válido para 
a economia brasileira como um todo.

Com a introdução do biodiesel, essa situação 
poderá melhorar. Aliás, o biodiesel, inclusive na nova 
modalidade anunciada recentemente, resolve 2 pro-
blemas: vai baratear o custo do diesel, combustível 
usado pela agricultura, e, ao mesmo tempo, vai ser 
uma fonte de demanda de óleo vegetal.

Os senhores certamente têm acompanhado essa 
descoberta que foi feita. Adicionando óleo vegetal ao 
diesel mineral, obtemos um diesel de melhor qualida-
de, menos poluente, com menos enxofre. Isso resultará 
em maior demanda para o setor agrícola, que poderá 
fornecer óleo de mamona, óleo de soja, enfim, todos 
os óleos. Trata-se de um grande potencial para a agri-
cultura no futuro. É claro que isso não será implantado 
imediatamente, mas já há um planejamento a respeito 
e, daqui a 3, 4, 5 anos, haverá um efeito extraordiná-
rio para a absorção do excesso da produção de óleo 
vegetal hoje existente na agricultura.

Foi ainda mencionado o Programa de Aquisição 
de Alimentos. De fato, ele é importante, e hoje há re-
cursos no montante de 238 milhões de reais – o Depu-
tado Orlando Desconsi sugeriu que o valor subisse 
para um bilhão de reais.

O problema é que temos limites orçamentários. 
Aliás, essa discussão seria mais fácil se o Ministério 
da Fazenda tivesse que olhar só para a agricultura. In-
felizmente, temos de olhar também para as pressões 
salariais, para os gastos com previdência e com saúde 
– aqui há vários médicos que provavelmente integram 
esta e a Comissão de Saúde. O Governo tem de fazer 
muitos gastos. Todos são importantes e necessários, 
porém temos de ter equilíbrio em relação a eles.

Muitas vezes, quando titubeamos para atender a 
uma demanda adicional, como é o caso aqui da agri-
cultura, é porque estamos olhando o fechamento das 
contas públicas. Não existe só o problema da agricul-
tura. Infelizmente, tenho de lidar com o conjunto dos 
problemas, que não são pequenos. Manter o equilíbrio 
orçamentário é uma necessidade, é uma linha que o 
Governo assumiu, o que é muito bom para todo mun-
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do, e exige muitas vezes contenção de gastos e menor 
disponibilidade de recursos.

Posso afirmar aos senhores que o programa 
agrícola que está sendo anunciado representou um 
grande esforço, porque aumentamos ao máximo o vo-
lume de recursos para a agricultura. Isso vai significar 
dificuldades para o fechamento das contas. Vamos ter 
de reduzir recursos de outros setores. Não se trata de 
mera decisão burocrática, de fazer uma alteração com 
mais 2 bilhões ou menos 1 bilhão. Não é assim. Isso 
passa por uma conta difícil de fechar.

Portanto, há o reconhecimento de que a questão 
é importante, de que o setor vive uma crise, de que 
temos de disponibilizar mais dinheiro, mas acabamos 
esbarrando em limites.

O Deputado Waldemir Moka chamou a atenção 
para a necessidade de se olhar para a pecuária. Con-
cordo com S.Exa. A pecuária brasileira tem sido muito 
importante, tem ampliado as exportações, mas também 
tem vivido situações difíceis por causa da febre aftosa 
e do conseqüente fechamento de mercados. 

Existem questões que não dependem necessa-
riamente do Governo para serem resolvidas. Uma das 
mais ressaltadas é a do câmbio. O Deputado Félix Men-
donça já tinha levantado a questão, depois mencionada 
por diversos outros Srs. Deputados. Essa questão é 
intrincada, mas o Governo, em momento nenhum, fez 
uma política proposital de valorização do câmbio. É um 
equívoco achar que isso aconteceu. Repito: o câmbio 
se valorizou em todos os países que tiveram bom de-
sempenho no comércio exterior e também ao aumen-
to de ingresso de divisas estrangeiras. É claro que os 
juros também influenciam, e o Brasil ainda tem taxa 
de juros muito elevada – sou o primeiro a reconhecer 
–, mas os juros obedecem a outra lógica. Quando os 
juros sobem, baixam ou se mantêm em determinado 
patamar é porque o Banco Central está procurando 
atingir a meta inflacionária e, portanto, acha que a taxa 
de juros que está estabelecendo permitirá à economia 
atingir aquela meta.

O regime de metas de inflação não olha para o 
câmbio, ignora o câmbio, só olha para o centro da in-
flação. O câmbio não é administrado segundo o regi-
me de metas de inflação. Os senhores poderão dizer: 
“Mas o COPOM exagerou, podia ser menos”. Tudo isso 
pode ser discutido, mas quero deixar claro que o Banco 
Central não mira o câmbio quando estabelece a taxa 
de juros num determinado patamar. Ele olha o centro 
da inflação. Estamos com esse patamar de juros, de 
15,75%, que, diga-se de passagem, até hoje, às 16h, 
porque até as 19h teremos outra taxa de juros – não 
me perguntem, porque não sei – é um dos menores 
juros nominais dos últimos tempos.

O Brasil vem praticando há algum tempo taxas 
muito elevadas, excessivamente elevadas talvez, con-
cordo, mas elas vêm sendo reduzidas. O importante 
é que a taxa vem sendo reduzida desde setembro do 
ano passado. Acredito, aliás, que continuará haven-
do redução, de modo que ainda neste ano teremos a 
menor taxa nominal e a menor taxa real de juros dos 
últimos tempos, o que é positivo e vai também bene-
ficiar o câmbio.

É claro que existe influência dos juros no câmbio. 
De que maneira? Pela arbitragem. Capitais em dólar 
vêm para cá. Aplicação em dólar rende 4 ou 5% ao 
ano e aplicação em real, 15%. Evidentemente, prefe-
re-se essa aplicação. Não obstante isso, hoje não há 
muito capital especulativo na economia brasileira. Ele 
é limitado. Provavelmente, o que havia acabou saindo 
nesses dias, quando saíram uns 4 bilhões, 5 bilhões 
de dólares, sendo uma parte da Bolsa. Não há mais do 
que isso. Para uma economia que faz o giro cambial da 
magnitude da do Brasil, isso não é nada. Hoje, o nosso 
giro cambial, só o comercial, somando importação e 
exportação, dá mais de 200 bilhões de dólares.

Repito: não são os juros o fator determinante 
do câmbio. Tanto é verdade que países que praticam 
juros bem menores que os nossos também tiveram 
valorização cambial. Não é por isso, mas porque eles 
também estão com uma posição ofertada de moeda 
forte. E posso citar Coréia, Rússia, e mais quantos os 
senhores quiserem.

Portanto, os juros nesse patamar não estão im-
pedindo que haja crescimento no País. Então, não 
vamos dizer que a política econômica impede o cres-
cimento.

Hoje, acabamos de ter o resultado do PIB no 
primeiro trimestre deste ano: 1,4%. Multiplicado por 4, 
seria um PIB de quase 6%. Portanto, estamos na rota 
do crescimento, sim. Estamos gerando emprego, sim. 
Talvez a agricultura, infelizmente, esteja contribuindo 
pouco, menos do que gostaríamos. Se a agricultura 
também estivesse crescendo, estaríamos, ao invés de 
5%, com 6%, 7% ou 8% de crescimento. E é isso que 
desejamos.Está havendo, sim, crescimento do emprego 
em magnitude inédita no País. No mês de abril, pelo 
último dado do CAGED, foram criados 229 mil empre-
gos formais no País. Já estamos com acúmulo de 4 
milhões de empregos criados com carteira assinada de 
janeiro de 2003 até abril deste ano, a última estatística 
que temos. Certamente, o agronegócio contribuiu para 
isso. Se pegarmos as demais modalidades, o emprego 
informal, pequena agricultura familiar, chegaremos a 
aproximadamente 6 milhões de empregos criados.

Não conseguirei responder a todas as questões. 
Mas, para finalizar, foi mencionado ter sido insuficiente 
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o refinanciamento de 50% para a soja no Rio Grande 
do Sul, enquanto outras regiões, como o Centro-Oes-
te, receberam 80%. O critério utilizado foi o seguinte. 
Foi feita uma avaliação que chegou à conclusão de 
que a situação da soja era mais complicada no Cen-
tro-Oeste do que no Sul; que a quebra de receita se-
ria menor no Sul do que no Centro-Oeste. Por isso foi 
feito o refinanciamento de 80% no Centro-Oeste e de 
50% na Região Sul. Digo isso para explicitar o critério 
que utilizamos. Podemos ter errado, mas foi essa a 
informação a nós passada. 

No Rio Grande do Sul, no ano passado, foram 
concedidos 900 milhões de reais para o seguro PRO-
AGRO Mais, para fazer frente à seca e às demais ca-
lamidades ocorridas no Estado. Neste ano, estão pro-
visionados mais 500 milhões para essa modalidade no 
Rio Grande do Sul. Então, o Estado está atendido.

O Deputado Pompeo de Mattos falou sobre o pro-
blema dos genéricos e do diesel, que já abordei.

Se entendi bem, na condição de ex-funcionário do 
Banco do Brasil, S.Exa. conhece as dificuldades que 
muitas vezes se apresentam naquela entidade para 
liberação de crédito. Ele mencionou a existência do 
seguinte mecanismo: ao fazer o acordo de refinancia-
mento, a empresa fica incapacitada de contrair novos 
empréstimos. É, de fato, um problema, mas o Banco 
do Brasil segue resolução do Banco Central. A origem 
dela é uma resolução de Basiléia, que regula um pouco 
o comportamento dos bancos centrais, e tenho de ver 
até que ponto isso pode ser modificado. Não é culpa 
do Banco do Brasil, que é obrigado a cumprir a reso-
lução; senão, o Presidente e os diretores respondem 
pela irregularidade. É algo que temos de observar, se 
podemos alterar a resolução. De qualquer forma, é 
uma das questões a serem examinadas pelo grupo 
que está a ser criado.

Foi citada ainda a necessidade de estabelecer-
mos preços mínimos, com o que concordo. Tanto que 
para a próxima safra estabelecemos o valor de 2,8 
bilhões de reais para fazer frente a preços mínimos, 
com a fixação de preços de contratos antes que a sa-
fra seja praticada, portanto, com antecedência, o que 
não havia. 

Finalmente, respondo à questão das bandas. Foi 
sugerido pelo Deputado Nelson Marquezelli, que já não 
estou mais vendo aqui, o estabelecimento de bandas 
cambiais – 2,5 a 3,5.

Tenho forte restrição ao estabelecimento de ban-
das cambiais, porque isso faz parte do arsenal que se 
usava no passado, mesmo quando o Brasil tinha um 
volume cambial muito menor que o atual. Hoje, adotar 
bandas cambiais seria sair do regime de câmbio flutu-
ante, que considero o melhor regime e que é adotado 

pela grande maioria dos países.Fica difícil adotar outro 
regime cambial. Por exemplo, havia no Brasil o regime 
de câmbio fixo. É uma maneira de se fazer uma ban-
da, só que era uma banda só, um câmbio fixo, como 
havia também na Argentina até recentemente. E os 
2 países quebraram a cara por causa disso. Cria-se 
rigidez e impede-se alguma flutuação, que acomoda 
as pressões de mercado. Depois, o Governo tem de 
correr atrás do prejuízo.

E para quem vamos colocar a banda pior? A ban-
da pior ficará para o setor que vai pagar imposto, pois 
se trata de uma maneira de cobrar imposto. Evidente-
mente, o setor importador é que pagará a banda pior, 
como ocorria no passado. No passado, tínhamos ban-
das diferenciadas, que considero inadequadas para a 
modernidade e podem trazer muitos problemas. No cur-
to prazo até podem funcionar. Funcionam durante certo 
tempo; depois, avolumam-se os problemas, conforme 
aconteceu com o câmbio fixo, que reduziu a inflação, 
mas avolumou problemas que explodiram mais adiante. 
Não recomendo esse tipo de modalidade cambial, que 
acredito ninguém mais esteja praticando.

Bom, senhores, tentei responder às questões que 
me foram postas e peço desculpas se não pude me 
aprofundar mais em todas – em algumas eu mesmo 
vou me aprofundar. Apesar de ter feito uma imersão 
nos últimos dias nas questões agrícolas, ainda tenho 
muito a aprender, para o que conto com a colabora-
ção dos senhores.

A melhor contribuição desta audiência pública 
será a formação do grupo de trabalho, que poderá ser 
implantado a partir da próxima semana e deverá ir mais 
a fundo em várias questões aqui levantadas.

Antecipo que há disposição do Ministério da Fa-
zenda de olhar a agricultura com prioridade, com preo-
cupação, ou seja, atribuir o maior tempo possível para 
tratar das questões agrícolas.

A sugestão é que o grupo de trabalho seja forma-
do pela CNA, pela OCB, por Deputados e por mem-
bros dos Ministérios da Agricultura, da Fazenda e do 
Desenvolvimento Agrário. É bom que não seja muito 
grande, porque o grupo tem de ser operativo e apre-
sentar soluções e sugestões.

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO – Sr. 
Ministro, acho que também seria importante a partici-
pação da CONTAG nesse grupo.

O SR. MINISTRO GUIDO MANTEGA – Talvez 
seja melhor...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Posso sugerir?

O SR. MINISTRO GUIDO MANTEGA – Pois não, 
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-
pion) – O problema é o seguinte. Estamos criando 
um grupo para resolver uma agenda já definida dos 
Ministérios da Agricultura e da Fazenda. Na semana 
que vem, convidaremos para aqui comparecerem os 
Ministros do Desenvolvimento Agrário e o da Indústria 
e Comércio, que aqui ainda vieram a esta Comissão. 
A partir do momento em que formos para cima dos 
problemas do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
poderíamos estabelecer os mesmos critérios. Senão, 
vamos fazer uma agenda extremamente longa e não 
vamos conseguir dar-lhe vazão, e é muito importante 
que isso aconteça.

Sr. Ministro, desejo, em nome da Comissão de 
Agricultura, agradecer a V.Exa., pois tiramos uma gran-
de solução desta audiência: o grupo de trabalho, para 
restabelecer o diálogo. 

Nossos companheiros estão todos extremamente 
preocupados com o momento que estamos vivendo, 
mas sentimos em V.Exa. disposição de resolver o pas-
sivo acumulado e, principalmente, de chegar no produ-
tor rural, o nosso alvo principal, dando-lhe condições 
objetivos para produzir a próxima safra.

Agradeço a V.Exa., ao Sr. Ministro da Agricultura, 
aos Secretários, ao Gerardo, ao Edilson, ao João Pau-
lo, ao Homero, enfim, a todos que aqui compareceram. 
Depois de muitas horas de debate, pudemos, dentro 
do melhor clima possível, encaminhar soluções para 
a crise por que passa o setor.

O SR. DEPUTADO ASSIS MIGUEL DO COUTO 
– Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de 
ordem importante.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Tudo bem. V.Exa. tem a palavra.

O SR. DEPUTADO ASSIS MIGUEL DO COUTO 
– Rapidamente, até para não criar uma desconfian-
ça, uma suspeita sobre o sistema RECOR, do Banco 
Central.

Atualmente, o ano safra não corresponde ao 
ano civil. O ano safra é de julho a junho. A tabela que 
o Deputado Darcísio Perondi apresentou traz, de um 
lado, o programado de julho a junho do outro ano e o 
executado de julho a janeiro. Por isso, dá uma enorme 
diferença, porque ele excluiu meio ano. Geralmente, 
as aplicações de investimento, como diz o Bianchini, 
se dão no primeiro semestre do ano, mais o segundo 
semestre do ano safra. 

Queria esclarecer isso, para que fique bem claro 
entre nós, porque não se trata de dados errados do Ban-
co Central, nem meus nem do Deputado Perondi.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-
pion) – Resolvido esse impasse, agradeço a todos a 
presença.

Antes de encerrar os trabalhos, convoco os Srs. 
Parlamentares para reunião de audiência pública na 
próxima terça-feira, dia 6 de junho, às 14h30min, neste 
plenário, a fim de discutirmos a gripe aviária.

Está encerrada a presente reunião.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Décima Primeira Reunião Ordinária 
(Audiência Pública Com a Participação da Comis-
são de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio da Câmara dos Deputados e da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária do Senado 
Federal)  realizada em seis de junho de 2006.

Às quatorze horas e cinqüenta minutos do dia 
seis de junho de dois mil e seis, reuniu-se a Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural, no Plenário 06 do Anexo II da Câmara 
dos Deputados, com a presença dos Senhores Depu-
tados Abelardo Lupion – Presidente; João Grandão e 
Francisco Turra – Vice-Presidentes; Assis Miguel do 
Couto, Carlos Batata, Dilceu Sperafico, Eduardo Sciar-
ra, Josias Gomes, Leonardo Vilela, Luis Carlos Heinze, 
Moacir Micheletto, Nélio Dias, Odílio Balbinotti, Onyx 
Lorenzoni, Orlando Desconsi, Ronaldo Caiado, Silas 
Brasileiro, Waldemir Moka e Zonta; – Suplentes: Anival-
do Vale, Lael Varella, Nelson Marquezelli, Odair Cunha, 
Ricardo Barros e Zé Lima. Deixaram de comparecer 
os Deputados Adão Pretto, Almir Sá, Anselmo, Carlos 
Dunga, Cezar Silvestri, Cleonâncio Fonseca, Darcísio 
Perondi, Dr. Rodolfo Pereira, Enéas, Heleno Silva, Iberê 
Ferreira, Jairo Carneiro, Kátia Abreu, Leandro Vilela, 
Luciano Leitoa, Osvaldo Coelho, Pompeo de Mattos, 
Roberto Balestra, Vadão Gomes, Xico Graziano e Zé 
Gerardo. Compareceram também os Deputados Fer-
nando de Fabinho, Lupércio Ramos e Paulo Afonso, 
membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, e o Deputado Edinho Bez, como 
não membro. O Senhor Presidente, Deputado Abelardo 
Lupion, declarou abertos os trabalhos, cumprimentou 
a todos, esclareceu aos presentes que essa reunião 
se destinava a “Prestar esclarecimentos sobre a gripe 
aviária, em face do cenário preocupante que assola o 
continente asiático, parte da Europa e países da África; 
e Apresentar diagnóstico dos reflexos da gripe do fran-
go na economia e nas exportações brasileiras, assim 
como as medidas a serem desenvolvidas pela iniciativa 
privada e pelo governo brasileiro para esta crise”, con-
vidou para compor a Mesa os Senhores José Agenor 
Álvares, Ministro de Estado da Saúde; Gabriel Alves 
Maciel, Secretário de Defesa Agropecuária do Ministério 
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da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/MAPA; Ariel 
Antônio Mendes, Vice-Presidente Técnico Científico da 
União Brasileira de Avicultura/UBA; Ricardo Gonçalves, 
Presidente da Associação Brasileira dos Produtores e 
Exportadores de Frango/ABEF; José Zeferino Pedro-
zo, Vice-Presidente da Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil/CNA; Sadi Marcolin, Gerente de 
Produção Avícola da Cooperativa Aurora – represen-
tante da Organização das Cooperativas Brasileiras; 
Aneli Dacás Franzmann, Diretora do Departamento 
das Indústrias Intensivas em Mão-de-Obra e Recursos 
Naturais do Ministério do Desenvolvimento Indústria e 
Comércio Exterior; Marcelo de Andrade Mota, Coorde-
nador do Programa Nacional de Sanidade Avícola da 
Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA; Paula 
Montagner, Assessora Especial do Ministro do Traba-
lho; Argileu Martins da Silva, Diretor do Departamento 
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário; César Borges de Souza, 
Presidente da Associação Brasileira das Indústrias do 
Milho/Abimilho; Deputado Anivaldo Vale, Presidente da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio; Senador Jonas Pinheiro – representan-
te da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do 
Senado Federal; Deputado Carlos Batata – Presidente 
da Frente Parlamentar da Avicultura, e Jarbas Barbo-
sa da Silva Júnior – Secretário de Vigilância em Saú-
de do Ministério da Saúde. Em seguida, o Presidente 
informou que essa reunião foi solicitada pelos Depu-
tados Leonardo Vilela e Ronaldo Caiado, membros da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, e Jorge Boeira, membro da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, autores dos requerimentos, que geraram 
a presente audiência. Dando início aos trabalhos, o 
Senhor Presidente, Deputado Abelardo Lupion, pas-
sou a palavra ao Ministro José Agenor Álvares para 
sua exposição. Em seguida, o Presidente agradeceu 
ao Senhor Ministro pela explanação e passou a Pre-
sidência ao Senhor Deputado Anivaldo Vale. Este, por 
sua vez, passou a palavra aos Senhores Gabriel Al-
ves Maciel, Marcelo de Andrade Mota e Zoé Silveira 
D’Ávila (Presidente da União Brasileira de Avicultura). 
Prosseguindo, o Presidente concedeu a palavra para 
uma breve explanação ao Senador Jonas Pinheiro. 
Finda esta explanação, o Presidente concedeu a pa-
lavra aos Senhores Ricardo Gonçalves e Ariel Antônio 
Mendes. Continuando, o Presidente passou a palavra 
ao Deputado Francisco Turra. Prosseguindo, conce-
deu a palavra aos Senhores César Borges de Souza 
e Argileu Martins da Silva. O Deputado Carlos Batata 
pediu a palavra. Continuando, passou a palavra ao 
Deputado Leonardo Vilela, como autor do requerimento 

que gerou a reunião, e, logo após, ao Deputado Zonta. 
Em seguida, o Senhor Presidente, Deputado Anivaldo 
Vale, devolveu a condução dos trabalhos ao Deputado 
Abelardo Lupion, que passou a palavra aos Senhores 
José Zeferino Pedrozo, Aneli Dacás Franzmann e Pau-
la Montagner. Logo após, o Presidente fez uma breve 
explanação do assunto, agradeceu e elogiou a postu-
ra e explanação do Ministro e informou que, devido a 
necessidade do Ministro ausentar-se, concedia-lhe a 
palavra para as considerações finais. Prosseguindo, o 
Presidente passou a palavra ao Senhor Sadi Marcolin 
e aos Deputados Fernando de Fabinho, Anivaldo Vale e 
Carlos Batata. Finalizando, o Senhor Presidente convi-
dou os Senhores Deputados a participarem da próxima 
Reunião Deliberativa Ordinária, a ser realizada em sete 
de junho do corrente, no Plenário 06, Anexo II, às 10 
horas, agradeceu a presença de todos e encerrou os 
trabalhos às dezoito horas e quinze minutos. O inteiro 
teor foi gravado, passando o arquivo de áudio a integrar 
o acervo documental desta reunião. A degravação só 
será feita mediante solicitação escrita. E para constar, 
eu Moizes Lobo da Cunha, lavrei a presente Ata, que 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Pre-
sidente, Deputado Abelardo Lupion, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Declaro aberta a reunião ordinária de audiência pú-
blica da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abasteci-
mento e Desenvolvimento Rural, com a participação da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio da Câmara dos Deputados; da Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal e 
da Frente Parlamentar da Avicultura, convocada para 
discutir a gripe aviária em face do cenário preocupan-
te que assola o continente asiático, parte da Europa 
e países da África e diagnosticar os seus reflexos na 
economia e nas exportações brasileiras, assim como 
medidas a serem desenvolvidas pela iniciativa privada 
e pelo Governo brasileiro a esse respeito. 945

Foram convidados para participar desta reunião 
o Dr. José Agenor Álvares, Ministro de Estado da 
Saúde; o Dr. Jarbas Barbosa, Secretário de Vigilância 
em Saúde do Ministério da Saúde; o Dr. Gabriel Alves 
Maciel, Secretário de Defesa Agropecuária; o Dr. Ariel 
Antônio Mendes, Vice-Presidente Técnico e Científico 
da União Brasileira de Avicultura – UBA; o Dr. Ricardo 
Gonçalves, Presidente da Associação Brasileira de Pro-
dutores e Exportadores de Frango – ABEF; o Dr. José 
Zeferino Pedrozo, Vice-Presidente da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA; o Dr. Sadi 
Marcolin, Gerente de Produção Avícola da Cooperati-
va Aurora, representando a OCB; a Dra. Aneli Dacás 
Franzmann, Diretora do Departamento de Indústrias 
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Intensivas e Mão-de-obra de Recursos Naturais do 
MDIC; o Dr. Marcelo de Andrade Mota, Coordenador do 
Programa Nacional de Sanidade Avícola da Secretaria 
de Defesa Agropecuária do MAPA; a Dra. Paula Mon-
tagner, Assessora Especial do Ministro do Trabalho; o 
Dr. Argileu Martins da Silva, Diretor do Departamento 
de Assistência Técnica e Extensão Rural do MDA; o 
Dr. César Borges de Souza, Presidente da Associação 
Brasileira da Indústria do Milho – ABIMILHO, e o Dr. 
Pedro de Camargo Neto, Presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de 
Carne Suína – ABIPECS.

Já estão à mesa o Deputado Anivaldo Vale, Pre-
sidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados; o 
Senador Jonas Pinheiro, representando a Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal; 
o Dr. José Agenor Álvares, Ministro de Estado da Saú-
de; o Deputado Carlos Batata, Presidente da Frente 
Parlamentar da Avicultura; o Dr. Gabriel Alves Maciel, 
Secretário de Defesa Agropecuária do MAPA, e o Dr. 
Zoé Silveira d’Ávila , Presidente da União Brasileira 
de Avicultura – UBA. 

Tendo em vista o grande número de convidados, 
peço aos Drs. Ariel Antônio Mendes, Ricardo Gon-
çalves, José Zeferino Pedrozo, Sadi Marcolin, Aneli 
Dacás Franzmann, Marcelo de Andrade Mota, Paula 
Montagner, Argileu Martins da Silva, César Borges de 
Souza e Pedro Cabral de Neto que tomem assento na 
primeira bancada do plenário. 

Informo aos Parlamentares que os expositores 
terão um prazo de 5 minutos, prorrogáveis à juízo desta 
Comissão, não podendo ser aparteados. Os Deputados 
inscritos para interpelar os expositores poderão fazê-
lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo 
prazo de 3 minutos, tendo o interpelado igual tempo 
para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo 
mesmo prazo, vedado ao orador interpelar qualquer 
dos presentes.

Antes de passar a palavra ao Ministro José Age-
nor Álvares, quero deixar claro que a sua participação 
nesta audiência é extremamente importante, portanto 
será o único caso em que não vamos estabelecer um 
tempo. O Sr. Ministro fará sua exposição pelo tempo 
que julgar necessário. 

Com a palavra o Ministro José Agenor Álvares. 
O SR. MINISTRO JOSÉ AGENOR ÁLVARES 

– Sr. Deputado Abelardo Lupion, Presidente da Co-
missão Agricultora, Pecuária Abastecimento e Desen-
volvimento Rural, em seu nome cumprimento todos os 
componentes desta Mesa. 

Agradeço a oportunidade de estarmos aqui para 
apresentar o que o País tem feito, como está se pre-

parando e quais as medidas preventivas adotadas 
pelo Governo Federal para o enfrentamento de uma 
possível pandemia de influenza aviária. Farei uma ex-
posição bem objetiva, mostrando como estamos nos 
organizando e, tecnicamente, o Secretário de Vigilân-
cia em Saúde, Dr. Jarbas Barbosa, dará os esclare-
cimentos necessários. Também creio que, na área do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
a mesma coisa vai ser feita pelos seus representantes 
que estão aqui presentes.

(Segue-se exibição de imagens.)
Em primeiro lugar, informo que, em outubro do 

ano passado, o Presidente da República assinou o 
Decreto de nº 205, que criou o Grupo Executivo Inter-
ministerial com a atribuição de coordenar e executar 
as ações do Governo Federal de preparação para uma 
pandemia de influenza.

O Grupo Executivo Interministerial conta com 
representação permanente dos Ministérios da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento; Saúde; Planejamen-
to; Fazenda; Relações Exteriores; Defesa; Casa Civil 
da Presidência da República; Gabinete de Seguran-
ça Institucional; e Ministério da Integração Nacional, 
através da Defesa Civil. Em todas as nossas reuniões, 
contamos com alguns outros Ministérios que são con-
vidados. São convidados permanentes o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Meio Am-
biente e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior.

Esse comitê, desde outubro do ano passado, re-
úne-se a cada 3 semanas, e o seu objetivo principal, 
além de articular isso, é avaliar o que cada órgão, dentro 
da responsabilidade que teria para o enfrentamento da 
possibilidade dessa doença, está fazendo e quais as 
orientações estão sendo tomadas para que se possa 
corrigir os possíveis problemas advindos da organiza-
ção para o enfrentamento dessa pandemia.

Esse comitê é coordenado pelo Ministério da 
Saúde, e os representantes dele somos eu e o Dr. 
Jarbas Barbosa, que está aqui presente. Por parte do 
Ministério da Agricultura, é o Dr. Gabriel Alves o repre-
sentante, que também está presente.

Na próxima reunião do dia 13, vamos fechar um 
ciclo de reuniões em que pretendemos finalizar algumas 
coisas, sendo duas delas importantíssimas: uma é a 
questão de orçamento e finanças para o enfrentamen-
to das conseqüências dessa pandemia, considerando 
que, quando começamos a trabalhar, o Orçamento da 
União já estava fechado e, com a preparação, estamos 
identificando necessidade de recursos adicionais. Tam-
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bém vamos fechar, no dia 13, o Plano de Contingência 
de Atuação em todos os aeroportos brasileiros.

Vamos considerar que temos 3 situações distin-
tas para a saúde pública no que se refere à influenza. 
Temos uma influenza que é sazonal, um problema per-
manente, que inclusive nesta época do ano costuma 
aparecer com mais freqüência; temos uma influenza 
designada pela gripe aviária, problema com o qual es-
tamos trabalhando atualmente; e temos a pandemia, 
outra situação bastante distinta e que preferimos nem 
imaginar que possa acontecer. A pandemia é, na ver-
dade, um problema futuro e incerto.

Temos convivido ultimamente com várias asser-
tivas, tanto de cientistas quanto de profissionais. Algu-
mas dessas pessoas marcam até data para a influenza 
chegar ao Brasil. Não estamos trabalhando com esse 
cenário, mas com outro, no qual essa possibilidade 
existe e temos de estar preparados para enfrentá-la, 
caso ela se concretize.

A gripe aviária na situação atual.
Está havendo um surto de influenza aviária pelo 

H5N1 em plantéis de aves de países da Ásia, África 
e Europa. Na Europa se destaca a Turquia e também 
foram detectados vírus em aves selvagens na Europa 
Ocidental.

Creio que dessas questões o Ministério da Agri-
cultura falará com mais detalhes. Portanto, passarei 
por elas rapidamente, só para dar uniformidade ao 
discurso.

A doença tem elevado impacto econômico e so-
cial. Creio que temos de pensar também que o impacto 
na economia é diferente do impacto na saúde humana. 
Estamos falando de 2 valores diferentes e precisamos 
ter muito cuidado ao trabalhá-los: o valor econômico 
– embora ressaltemos que é importante termos todas 
as garantias de que a doença não tenha repercussão 
para os produtores – e outro, uma das nossas maiores 
preocupações, que é o valor de uso sobre a vida e a 
segurança de que a população não se contamine.

A transmissão para humanos continua eventual 
e ainda não existe nenhum dado concreto que nos 
mostre transmissão inter-humanos. Há 2 semanas, na 
Ásia, tivemos notícia de 6 casos de óbito numa mes-
ma família, mas ainda não temos certeza se esses 
casos foram confirmados como sendo gripe aviária. 
A OMS ainda não nos deu essa informação. Estamos 
esperando que se confirme ou não que tenha sido in-
fluenza aviária.

Mesmo assim, existe uma necessidade muito 
grande de fortalecimento da vigilância sobre a saúde 
animal e dos mecanismos de contenção da doença, e 
é nisso que esse grupo tem procurado trabalhar. Todos 

os recursos dos Ministérios estão sendo colocados à 
disposição do grupo para esse trabalho.

As medidas adotadas no Brasil são o estabeleci-
mento de restrições à importação de material avícola e 
a elaboração do Plano de Preparação do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Dr. Gabriel vai 
detalhar mais esse plano. Por isso não falarei dele.

Esta é a situação global dos locais em que já 
houve casos de influenza. Penso que o Marcelo deta-
lhará esses dados, durante a apresentação do Minis-
tério da Agricultura.

A área marcada em verde indica os locais do 
continente americano em que não houve nenhuma si-
tuação preocupante. O vermelho indica que já houve, 
naquele local, a presença de algum tipo de endemia. 
Epidemias já foram registradas nos locais em amare-
lo, principalmente na Europa, na área da Turquia e da 
Rússia. Essas são as áreas de alto risco. 

As rotas das aves migratórias estão bem defini-
das. Temos tido o cuidado de avaliar isso e vou mostrar 
com mais detalhes um pouco à frente. Mas também o 
Ministério da Agricultura tratará desse ponto, porque 
tem sido constantemente executada vigilância pelos 
Ministérios da Saúde, da Agricultura e do Meio Am-
biente – é um trabalho conjunto dos 3 órgãos, que têm 
monitorado todos os sítios das aves migratórias.

Esta imagem mostra os casos confirmados em 
seres humanos desde 2003 até 2006, os quais totali-
zam 224, com 127 óbitos. Em algumas regiões houve 
letalidade muito alta, conforme os senhores podem ver. 
Não vou entrar em detalhes. Mas, de qualquer forma, 
no geral, a média mostra letalidade superior a 50% nos 
casos confirmados em seres humanos.

Essa imagem mostra onde ocorreram os casos 
de gripe aviária em aves selvagens. Mostra que houve 
uma disseminação muito grande da doença em vários 
países. Desde 2003, esses são os casos de influenza 
registrados.

Casos confirmados em humanos.
Na Turquia foram confirmados 12 casos, com 4 

mortes; no Azerbaijão, 8 casos e 5 mortes; no Egito, 
14 casos e 6 mortes; no Vietnã, 93 casos e 42 mortes; 
na Indonésia, 48 casos e 36 mortes. Vê-se que, prin-
cipalmente nesses países, a letalidade tem sido muito 
grande, o que nos chama a atenção para o cuidado 
que precisamos ter.

A influenza sazonal.
Temos um cuidado muito grande com esse tipo 

de influenza. Há cerca de um mês lançamos uma cam-
panha nacional de vacinação para pessoas com mais 
de 60 anos de idade. Essa campanha, realizada em 
abril e maio, não foi a primeira.
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Eis os dados parciais que temos sobre ela: con-
seguimos uma cobertura de 85% da população nessa 
faixa etária, muito acima, portanto, da preconizada pela 
Organização Mundial da Saúde. Nas nossas unidades 
de vigilância sentinela da influenza tivemos, em 2003, 
1 milhão, 185 mil casos analisados, consultas feitas. 
Os atendimentos por síndrome gripal totalizaram 131 
mil em 2004. Em 2005, o número de casos analisados 
aumentou para 2 milhões, 137 mil e o de atendimen-
tos por síndrome gripal, para 254 mil. Isso mostra que 
nossas unidades sentinelas, no caso da influenza hu-
mana, têm tentado buscar, captar todos os casos que 
possam nos levar a algum tipo de anomalia que possa 
trazer alguma intranqüilidade para o Governo. Existem 
42 unidades sentinela funcionando em todo o País, e 
elas são diretamente conectadas ao nosso Centro de 
Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, no 
Ministério da Saúde.

Essa imagem é só para mostrar resumidamen-
te como seria uma pandemia de influenza. Como ela 
ocorrerá? Quando? Quando o vírus aprender a migrar 
de pessoa para pessoa. Até hoje não há nenhum caso 
confirmado de transmissão inter-humanos. Há possibi-
lidade alta de ocorrência. Se ele adquirir a capacidade 
de mutação, essa possibilidade existe, é alta e é to-
talmente imprevisível. Não se sabe quando isso pode 
ocorrer nem que impacto poderá ter.

Registro, para homogeneizar as informações, 
que houve 3 pandemias no século XX: a gripe espa-
nhola, em 1918-1920, com milhões de mortos; a gripe 
asiática, em 1957-1958, em que já houve um número 
menor de mortos, mas causou grande malefício na po-
pulação do mundo como um todo; e a gripe de Hong 
Kong, de 1968-1969, o que mostra também que ela 
é um pouco cíclica. Mas, de qualquer forma, entre a 
gripe espanhola e a gripe que enfrentamos hoje existe 
uma diferença muito grande, porque grande parte das 
mortes atribuídas à gripe espanhola pode ter ocorrido 
devido à falta de condições de saúde e de medicamen-
tos adequados para o tratamento.

Temos alguns níveis de preparação para o en-
frentamento da pandemia de influenza. Primeiro pas-
saremos por um período de alerta pandêmico, no qual 
se detectará a ocorrência de um ou vários casos de 
infecção humana com novo subtipo viral em algum país 
estrangeiro de outro continente, cujas recomendações 
teremos de seguir. Isso significaria acelerar o processo 
de preparação ou de revisão do plano, que, no que diz 
respeito aos Ministérios da Saúde e da Agricultura, já 
está pronto.

Em seguida teremos que manter o sistema de 
vigilância em alerta para a detecção, notificação e 
investigação oportuna de formas graves da doença 

respiratória em pessoas oriundas da região afetada. 
Por isso, salientamos a extrema importância desse 
Grupo Executivo Interministerial criado pelo decreto 
presidencial em outubro.

Depois eu mostrarei também para os senhores, 
rapidamente, as indicações do plano de logística que 
estamos elaborando com o auxílio do Ministério da 
Defesa para que possamos atender a essas recomen-
dações no caso de um período de alerta pandêmico 
na fase 3.

Na fase 4, detecta-se um conglomerado de trans-
missão inter-humana com poucos casos em algum 
país estrangeiro de outro continente. Nesse caso, a 
recomendação seria concluir a elaboração do plano e 
manter o sistema de vigilância em alerta.

Conforme o Plano de Preparação Brasileiro para 
o Enfrentamento de uma Pandemia de Influenza, no 
caso da pandemia da influenza humana, quais seriam 
os principais itens a serem seguidos?

Em primeiro lugar, seria necessário fortalecer a 
vigilância epidemiológica. Para isso, estamos traba-
lhando com todos os Estados e Municípios, a fim de 
alertá-los sobre a necessidade de continuarem sem-
pre atentos para qualquer tipo de informação que pos-
sa advir da influenza e da necessidade de tomarem 
todas as providências no sentido de seguir o nosso 
plano de ação.

Estamos também trabalhando com aquelas unida-
des sentinelas cuja existência reforcei e temos, ainda, 
o Centro de Informação Estratégica do Ministério da 
Saúde, inaugurado há algumas semanas, o qual está 
interligado com vários outros centros do mundo. Desses 
centros podemos, inclusive, por meio de teleconferên-
cia, dar todo o tipo de orientação a Estados e Muni-
cípios que nos contactarem e puderem se comunicar 
conosco dessa forma. Esse centro fica em atividade 
24 horas por dia, em sistema de plantão, e é operado 
por profissionais do Ministério da Saúde.

É necessário também prover os insumos estraté-
gicos, tanto vacina quanto antivirais. Não falarei deta-
lhadamente sobre vacinas. Estamos trabalhando com 
o Instituto Butantã, do Estado de São Paulo. Estamos 
repassando recursos para a instituição.

Já temos a confirmação de que começaremos a 
produzir um plano piloto das vacinas ainda no segun-
do semestre. Sobre os antivirais, já fizemos o contrato 
com o fornecedor do medicamento que até agora tem 
demonstrado a maior eficácia terapêutica comprovada 
no caso, que é um laboratório multinacional. Já fecha-
mos todos os contratos que poderíamos fechar. Eles 
entregaram parte do material, parte da matéria-prima 
para nós na forma de (ininteligível), em grandes ga-
lões, no final do ano passado – foram 14 quilos. Na 
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semana passada fechamos o contrato do fornecimento 
daquilo que precisamos ter para manter o estoque es-
tratégico no Brasil para o caso de termos confirmado 
algum caso, situação em que teremos que atuar para 
proteger a população.

Há também previsão de necessidade na área 
assistencial – leitos hospitalares, UTI e outros medi-
camentos que possam ser necessários para ministrar 
a essa população. A área da assistência à saúde do 
Ministério da Saúde tem trabalhado com o objetivo 
de identificar onde seriam localizados esses hospitais 
e leitos de UTI, os quais seriam utilizados quando e 
fosse confirmado ou houvesse a suspeita de algum 
caso da doença.

Um plano de comunicação social já foi concluí-
do, e já trabalhamos isso com a área de comunicação 
social de todos os Ministérios. Fizemos inclusive uma 
recomendação para que todos os Ministérios man-
tenham contato com a imprensa, a fim de que não 
sejamos surpreendidos com notícias que não sejam 
confirmadas e que possam trazer algum tipo de temor 
para a população.

Estamos também prevendo medidas de con-
tenção. Estamos trabalhando desde outubro do ano 
passado com o objetivo de preparar os mais diversos 
órgãos para essas medidas de contenção.

Essa imagem mostra a cobertura que nós alcan-
çamos em 2005 com a vacinação contra a influenza. 
Tínhamos, anteriormente, alcançado 84%, índice con-
siderado alto pela Organização Mundial da Saúde, e 
conseguimos aumentar ainda mais: conseguimos 85%. 
Em outros países do mundo, a cobertura não atinge 
nem 60% da população alvo.

Creio que o Gabriel tratará disso com mais de-
talhes, mas usarei essa imagem para mostrar onde 
estamos fazendo a vigilância sobre as aves migrató-
rias. Reforço que há, para tanto, uma parceria entre o 
MAPA, o IBAMA e o Ministério da Saúde. Nosso tra-
balho abrange uma área bem diversificada, que vai 
desde a Lagoa do Peixe até o Arquipélago de Bailique, 
no Amapá, e englobando reentrâncias do Maranhão, 
tais como Galinhos e Ilha de Itamaracá.

Os detalhes da área da agricultura vou deixar para 
o Gabriel explicar, mas sei que está havendo coletas 
de aves e de outros materiais, os quais estão sendo 
analisados pelos laboratórios de referência do Minis-
tério da Agricultura, os LANAGROs. Temos certeza de 
que até agora está tudo bem.

Com essa imagem quero mostrar para os senho-
res a implantação do nosso Centro de Informações 
Estratégicas em Vigilância em Saúde.

Mostramos ali no fundo a maneira como temos 
de fazer a conexão de teleconferências e exibirmos os 

nossos computadores, que estão todos interligados 
com várias partes do mundo.

Quero só salientar uma questão, e não é por 
ufanismo: essa sala, da maneira como está estrutura-
da, é a 4ª sala de informação estratégica que existe 
no mundo. Só existe uma na Organização Mundial de 
Saúde, outra nos Estados Unidos e mais uma no Ca-
nadá. Essa sala do Ministério da Saúde está interligada 
com as demais e tem todas as condições de oferecer 
informações para qualquer segmento, em qualquer 
local do nosso País.

Começamos a elaborar o nosso Plano de Pre-
paração em 2003. O grupo de trabalho para acelerar 
esse Plano de Preparação foi formado em agosto de 
2005, passou pela institucionalização do grupo execu-
tivo, também em outubro de 2005, e foi apresentado 
num seminário internacional, no Rio de Janeiro. Nesse 
seminário internacional começou a haver uma troca 
de experiências. Estavam presentes Estados Unidos, 
Canadá, Chile e alguns outros países da América do 
Sul, e foi feita a primeira versão desse Plano, que foi 
colocada em consulta pública. Hoje já foi finalizada a 
sua terceira versão, na qual estamos nos baseando 
para nossas ações.

O Ministério da Saúde tem participado de reuni-
ões internacionais, sempre a convite dos organismos 
internacionais. Participamos desse tipo de reunião em 
Washington, na Organização Mundial da Saúde; em 
Otawa, onde foi realizada uma reunião com os Minis-
tros da Saúde dos 10 maiores países do mundo; em 
Genebra, na Organização Mundial da Saúde; e na Chi-
na. Hoje há técnicos nossos participando da mesma 
reunião sobre pandemia na Áustria e há uma série de 
outras reuniões de que estamos participando, a con-
vite de organismos internacionais, de outros países, 
de outras instituições, a fim de levar o nosso Plano e 
mostrar como estamos trabalhando.

Fizemos, em fevereiro, no mesmo dia, duas simu-
lações, as quais partiram do princípio de que chegariam 
pessoas contaminadas a São Paulo e Brasília.

Só quem sabia da simulação era a pessoa que 
a preparou. Contamos inclusive com a assessoria de 
especialistas da Organização Mundial de Saúde, os 
quais participaram conosco de uma das reuniões do 
Grupo Interministerial. Nós acionamos uma pessoa nos 
aeroportos de São Paulo e de Brasília, a qual alertou 
as autoridades sanitárias sobre um passageiro – vin-
do de um país onde havia a epidemia, onde casos de 
influenza foram registrados – que apresentava quadro 
clínico semelhante ao da gripe. Tivemos um pequeno 
problema de comunicação em São Paulo, que foi logo 
resolvido, e também em Brasília.
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Enfim, nos 2 casos, vimos que algumas questões 
– que não trouxeram nenhum prejuízo para as simu-
lações – podem ser perfeitamente corrigidas. Tanto 
o hospital de referência inicial, em São Paulo, como 
também o de Brasília fizeram todos os procedimentos 
conforme as normas emanadas pelo Ministério e pela 
Organização Mundial de Saúde.

Há 2 semanas – esse caso não foi uma simula-
ção – tivemos de enfrentar a possibilidade de casos 
concretos de 3 brasilienses que participaram de uma 
expedição de turismo na China e chegaram a Brasília 
apresentando sintomas de gripe. Tivemos que acudir 
essas 3 pessoas como se tivessem influenza aviária. 
Para a nossa felicidade e deles próprios, não houve 
nenhuma conseqüência. Era uma gripe comum. Res-
salto que isso não foi uma simulação. As unidades de 
saúde de Brasília incumbidas de receber essas pes-
soas cumpriram plenamente as expectativas sobre 
elas depositadas.

O Plano Brasileiro está disponível na página 
do Ministério da Saúde. Apenas para V.Exas. terem 
uma noção, no site mostramos o que é a epidemia 
da influenza; falamos sobre a pandemia e suas fases; 
sobre nossa estrutura de saúde, com laboratórios e 
redes de atenção à saúde; de ações para o período 
interpandêmico e o período de alerta pandêmico; e 
sobre a legislação brasileira a ser observada no caso 
de uma pandemia. O Plano ainda tem outros anexos, 
que mostram alguns aspectos clínicos da influenza, 
falam de câmaras frias, de manejo clínico etc. Tudo 
isso está na página do Ministério da Saúde. Havendo 
necessidade de explicação adicional, nosso pessoal 
cuidará disso.

O Anexo II do Plano ressalta recomendações para 
os hospitais de referência relativas ao atendimento de 
pacientes com suspeita de infecção por essa cepa, 
hospitais de referência para o período pandêmico, pro-
tocolo de investigação e ações de vigilância sanitária 
nos portos, aeroportos e nas fronteiras. No caso de 
aeroportos, no que diz respeito à vigilância sanitária 
do Ministério da Saúde, estão sendo distribuídas infor-
mações impressas para os passageiros que chegam 
de áreas afetadas e para os que vão viajar para outros 
países. Já treinamos mais de 1.300 profissionais do 
Ministério da Saúde em hospitais, portos, aeroportos 
e fronteiras terrestres.

Estamos também, junto com o Ministério da Agri-
cultura, a INFRAERO e a Secretaria da Receita Federal, 
preparando os aeroportos brasileiros para a fiscaliza-
ção de bagagens.

Como atividade estratégica, conforme mencionei, 
está em andamento a expansão e o aprimoramento 
do sistema de vigilância epidemiológica de influenza, 

incluindo todos os laboratórios. A rede nacional de la-
boratórios está sendo preparada para isso. Trinta mi-
lhões de reais foram repassados ao Instituto Butantã, 
para a compra de equipamentos e para a obra civil, 
em andamento. Esse foi o investimento feito para a 
produção de vacinas.

Há 2 semanas eu estive com o Presidente da Fun-
dação Butantã e com o Diretor do Butantã. Na oportu-
nidade, conversamos muito e visitamos as dependên-
cias da instituição. Também repassamos 3,2 milhões 
para uma unidade piloto que iniciará a fabricação de 
vacinas a partir de julho, de modo que deveremos ter 
alguma vacina pronta em outubro.

Aquisição de estoques estratégicos do antiviral 
Tamiflu. 

Remédio suficiente para 9 mil tratamentos já ini-
ciados foram entregues agora em março e, para isso, 
conforme eu disse ao ex-Deputado Carlos Batata no 
Ministério, já tivemos de comprometer mais de 200 
milhões do orçamento do Ministério, sem previsão 
para esta ação, porque não podíamos correr o risco 
de o laboratório não se comprometer a entregar aquilo 
de que nós precisávamos. Esse estoque estratégico 
é importante. Na próxima reunião do grupo inclusive 
mostraremos, principalmente aos representantes dos 
Ministérios do Planejamento e da Fazenda, as neces-
sidades extra-orçamentárias que os Ministérios da 
Saúde e da Agricultura terão para o enfrentamento 
dessa questão.

Outra ação estratégica é o inquérito para a detec-
ção do vírus em aves migratórias, do qual o Ministério 
da Agricultura tratará em detalhes.

Capacitação de profissionais em saúde. 
Em parceria com o Conselho Federal de Medi-

cina, estamos distribuindo 300 mil CDs para todos os 
profissionais médicos que têm registro do CFM, ou 
seja, todos aqueles que exercem a medicina. Também 
estamos distribuindo o material para 80 mil enfermei-
ros e para entidades como universidades, centros de 
saúde, hospitais. Além disso, estamos disponibilizan-
do o conteúdo do CD no site do Ministério da Saúde 

– www.saude.gov.br/svs.
Esse CD traz uma atualização para o profissio-

nal. Afinal, muitos deles, por causa de dificuldades re-
lacionadas até ao local em que vivem, não têm muito 
acesso a essas informações.

O Ministério da Saúde vem trabalhando em ou-
tras áreas, como nas da telessaúde e da telemedicina, 
também para levar esse tipo de informação a outros 
profissionais.

Entre as nossas atividades estratégicas estão 6 
grupos técnicos do Grupo Executivo Interministerial. 
Um deles é o Grupo de Comando e Controle, coorde-
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nado pelo Ministério da Defesa, que é um projeto de 
integração da Sala de Situação dos vários Ministérios. 
O Ministério da Defesa está nos assessorando nisso, e 
temos a expectativa de quem em breve todas as Salas 
de Situação – Ministério da Agricultura, Ministério da 
Saúde, ANVISA, Ministério da Defesa, Ministério do 
Desenvolvimento e outros – estarão organizadas de 
modo que tenhamos, a tempo e a hora, informações 
do que está acontecendo ou do que aconteceu em um 
ou outro Ministério.

Esse comando de controle tem sido importan-
tíssimo para nós porque, graças a ele, poderemos in-
clusive aproveitar todo os satélites do SIVAM de que 
dispõe o Ministério da Defesa.

Temos também o Grupo de Legislação, que conta 
com profissionais dos Ministérios da Justiça, Saúde, 
Educação, Agricultura, Relações Exteriores e Defesa. 
Estamos revendo a legislação para nos orientar sobre 
a necessidade de algum tipo de intervenção emer-
gencial que se faça necessária. O grupo está sendo 
coordenado pelos profissionais de Direito da Univer-
sidade de São Paulo e a sua discussão já está já em 
fase avançada.

Quanto à comunicação, já temos um plano elabo-
rado e estamos trabalhando num projeto de logística, 
reunindo informações de todos os Ministérios, para 
que possamos ver que tipo de demanda haverá, por 
exemplo, para o Ministério da Defesa, caso tenhamos 
de enviar, de súbito, medicamentos e vacinas para 
brasileiros de alguma região distante do País ou mes-
mo para brasileiros no exterior, para retirar pessoas 
de determinados lugares, enviar medicamentos para 
os brasileiros das embaixadas. Quer dizer, a logística 
deve ser capaz de atender ao Brasil e também a bra-
sileiros que estão fora do País.

Deve ser apresentado ao Grupo Executivo In-
terministerial o plano de intervenção em todos os ae-
roportos, que modifica uma série de procedimentos 
atualmente adotados, de modo a que ações da AN-
VISA, do VIGIAGRO, do Ministério da Agricultura, da 
Secretaria de Receita Federal e da própria INFRAERO 
sejam coordenadas. Não faz sentido, a esta altura, não 
considerarmos esta uma política prioritária para o Go-
verno. Cabe-nos combater um mal que pode assolar 
o País como um todo.

Na terça-feira, dia 13, discutiremos a última fase 
do plano de preparação, e o cronograma prevê, inclu-
sive, discussões com todos os servidores dos aero-
portos – não só com os servidores dos Ministérios da 
Saúde e da Agricultura, mas todos os que trabalham 
em aeroportos serão orientados sobre como proceder 
diante de um caso da influenza aviária.

Agradeço a atenção a todos e me coloco à disposi-
ção para alguma indagação que se faça necessária.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-

pion) – Sr. Ministro, o mais importante é obtermos as 
informações dos 2 Ministérios mais envolvidos no caso, 
que estão executando a vigilância, para que depois 
possamos dar aos Parlamentares a oportunidade de 
se manifestarem.

Agradeço a todos e registro a presença dos Srs. 
Alberto José Macedo Filho, Secretário de Agricultura de 
São Paulo; Wilmar Luís da Silva, Secretário de Estado 
de Agricultura do Distrito Federal; Laire Rosado, Se-
cretário de Agricultura do Rio Grande do Norte; Felipe 
Ferreira Adelino de Lima, Secretário de Agricultura da 
Paraíba; Ricardo Rodrigues, Secretário de Agricultura 
de Pernambuco; e Pedro Barbosa de Deus, Secretário 
de Agricultura da Bahia e Presidente do Fórum.

A todos os Secretários e técnicos aqui presentes 
dou as minhas boas-vindas. Obrigado pela presença 
dos senhores.

Como esta é uma reunião conjunta, gostaria de 
homenagear a Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio, nossa parceira nesta au-
diência pública, convidando o Deputado Anivaldo Vale 
para assumir a Presidência dos trabalhos.

O SR. MINISTRO JOSÉ AGENOR ÁLVARES 
– Sr. Presidente, peço a V.Exa. um minuto mais para 
transmitir as informações que obtivemos ontem da 
OMS sobre o último caso de que fomos noticiados, 
na Indonésia.

Foram registrados 7 casos graves de síndro-
me respiratória em membros de uma mesma família, 
com 6 óbitos. O caso-índice foi o de uma mulher de 
37 anos, com data dos primeiros sintomas em 24 de 
abril de 2006 e óbito em 2 de maio de 2006. Todos os 
casos secundários estiveram na casa da paciente na 
noite do dia 29 de abril, momento em que ela estava 
gravemente doente e tossindo muito. Dos 7 casos, 5 
tiveram seus primeiros sintomas entre 3 e 5 de maio. 
O último caso, em 15 de maio, com óbito em 22 de 
maio. Esse caso recusou hospitalização.

Todos os 54 membros sobreviventes da família 
estão em isolamento domiciliar e sob vigilância. Nin-
guém mais adoeceu.

A busca de casos secundários, com visita domi-
ciliar a todos os 400 domicílios da vila em que vive a 
família, está em andamento.

Tal trabalho envolve ainda outra vila, a 10 quilô-
metros da primeira, onde morava o último caso, e a vila 
onde o caso-índice tinha seu comércio – vendedora 
de frutas em feira livre.
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Não há registro de casos novos desde o óbito 
do último paciente da família. Não ocorreram casos 
fora da família estendida e não houve casos entre os 
trabalhadores de saúde que os atenderam. Muitos de-
les o fizeram sem nenhum equipamento de proteção 
individual.

Esse foi o informe que tivemos da Organização 
Mundial de Saúde ontem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) 
– Muito obrigado, Sr. Ministro.

Concedo a palavra ao Secretário de Defesa Agro-
pecuária, Dr. Gabriel Alves Maciel, por 5 minutos. 

O SR. GABRIEL ALVES MACIEL – Sr. Presi-
dente, Deputado Anivaldo Vale, da Comissão de Agri-
cultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural; prezado Ministro da Saúde, José Agenor Ál-
vares, com quem temos tido uma experiência muito 
boa como membros do Grupo Executivo do Ministério 
da Agricultura, ao lado de nosso querido conterrâneo 
Jarbas Barbosa; Senador Jonas Pinheiro, com quem 
tivemos a oportunidade de viajar a trabalho para os 
Estados Unidos, meus cumprimentos.

Também quero mandar um abraço muito especial 
ao nosso querido conterrâneo Antonio Carlos Bata-
ta. Não vou dizer que conheço o ex-Deputado Carlos 
Batata há 20 anos, mas o acompanho desde o tempo 
em que S.Exa. era Prefeito de Capoeiras. Registro sua 
determinação e atuação, que muito orgulha o Estado 
de Pernambuco.

Saúdo, ainda, o querido Professor Zoé Silveira, 
Presidente da UBA, ao lado de Ricardo Gonçalves, Pre-
sidente da ABEF. Cumprimento todos os representantes 
da avicultura brasileira, meus colegas Secretários, na 
pessoa do Presidente do Fórum, Pedro Barbosa – fico 
dividido, pois 50% são pernambucanos e 50%, papa-
jerimum; cumprimento o Secretário Ricardo Rodrigues 
e o Secretário Laire Rosado.

Saúdo ainda o Ministro Francisco Turra e os Depu-
tado Zonta, Leonardo Vilela e Orlando Desconsi.

Sr. Presidente, registro a presença do FONE-
SA, na pessoa de seu Presidente, e do Presidente do 
Instituto Mineiro Agropecuário – IMA, Dr. Altino Rodri-
gues Neto.

Na semana passada tive a oportunidade de, em 
Minas Gerais, fazer uma apresentação poderia voltar a 
fazê-lo neste momento, mas, por questão de princípios 
práticos e éticos, gostaria que o Sr. Marcelo de Andra-
de Mota, em 5 ou 10 minutos, fizesse a apresentação 
das ações do Ministério da Agricultura.

Estamos aqui para o debate.
Estamos engajados e determinados a lutar con-

tra esse problema. O Ministro José Agenor Álvares 

falou da pandemia. Nós falaremos um pouco sobre a 
influenza.

Muito obrigado.
O SR. MARCELO DE ANDRADE MOTA – Sr. 

Presidente, gentilmente peço-lhe que me conceda 
pelo menos 15 minutos. Chamar o Ministério para falar 
apenas 5 minutos é um desrespeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) 
– Há um número significativo de pessoas inscritas. Es-
tou seguindo as orientações que me foram repassa-
das. Se o Secretário achar que precisa de mais tempo, 
fique à vontade.

Concedo a palavra ao Dr. Marcelo de Andrade 
Mota, Coordenador do Programa Nacional de Sanida-
de Avícola do Ministério da Agricultura.

O SR. MARCELO DE ANDRADE MOTA – Sr. 
Presidente, inicio minha intervenção registrando a 
importância da questão alimentar nas ações do Mi-
nistério da Agricultura.

(Segue-se exibição de imagens.)
Levando em consideração que tal questão estará 

presente entre os 5 maiores problemas da humanidade 
nos próximos 50 anos e que o grande problema esta-
rá relacionado principalmente ao número de pessoas 
que habitarão o Globo Terrestre, a distribuição e a pro-
dução de alimentos seguros para toda a população é 
uma questão de bastante interesse para o Ministério 
da Agricultura.

Para tratar de questões referentes a produtos de 
origem avícola, o Ministério da Agricultura criou, em 
1993, o Programa Nacional de Sanidade Avícola, que 
define ações específicas voltadas para o setor avícola. 
Inicialmente, essas ações eram direcionadas ao se-
tor avícola industrial que editava normas direcionadas 
para avicultura de reprodução, corte e postura. Mais 
recentemente, com o boom das avestruzes, foram 
criadas normas e ações de fiscalização para essas 
aves também.

O Ministério da Agricultura, devido ao eventual 
problema e à possibilidade de entrada no País, por 
meio de aves migratórias, de doenças que poderiam 
comprometer a avicultura nacional, iniciou um traba-
lho em conjunto com os Ministérios da Saúde e o do 
Meio Ambiente com aves migratórias e ornamentais 
e, mais recentemente, tem expandido a sua ação de 
fiscalização para a avicultura de subsistência.

O Ministério de Agricultura utiliza o seu sistema 
de fiscalização e atuação, que está presente em todos 
os Estados brasileiros e em 5.560 Municípios, por meio 
de diversas unidades de atendimentos locais, cada uma 
das quais contando com a presença de pelo menos 
um médico veterinário da Secretaria de Agricultura ou 
dos órgãos de defesa sanitária animal dos Estados 
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que desenvolvem os diversos programas do Ministé-
rio da Agricultura, entre eles o Programa Nacional de 
Sanidade Avícola.

Esse é um esquema que demonstra basicamente 
como é o sistema de atenção veterinária desenvolvido 
pelos médicos veterinários das unidades locais.

Temos ali dimensionada uma unidade produtiva 
que, por estar sendo submetida a uma notificação de 
alguma doença, se comunica com a unidade local ve-
terinária para que esta se dirija até aquela unidade pro-
dutiva. Caso se trate de uma suspeita fundamentada, 
com doenças de notificação obrigatória ao Sistema de 
Defesa Veterinária Nacional, são coletadas amostras 
dessas aves, as quais são enviadas ao Laboratório 
Nacional Agropecuário, o laboratório nacional oficial 
do Ministério da Agricultura, localizado em Campinas, 
que processa essas amostras, inclusive para investigar 
a influenza aviária.

Dando os exames resultado negativo, essas 
amostras são direcionadas para diagnóstico diferen-
cial; sendo positivo o resultado, todas as ações de 
emergência sanitária, como as necessárias para limitar 
aquela infecção, classificando-a como influenza aviária 
ou Doença de New Castle, são colocadas em prática, 
a fim de que não ocorra a infecção de outros plantéis 
avícolas que ainda estejam indenes.

Esse é o mapa de notificação do que acompanha-
mos de janeiro a abril de 2006 na avicultura do Brasil. 
Os senhores podem observar o que está colocado em 
vermelho ou em azul. Em azul estão os pontos geore-
ferenciados exatamente nos locais onde aconteceram 
as suspeitas de doenças em aves; em vermelho estão 
apenas os pontos dos Municípios.

Gostaríamos de aumentar cada vez mais os aten-
dimentos a suspeitas de doenças em aves, mas, mui-
tas vezes, a comunicação desses males não é feita 
ao serviço oficial. Isso dificulta o correto atendimento 
por parte dos veterinários do serviço oficial, os quais 
devem coletar a amostra corretamente e enviá-la para 
o laboratório, em São Paulo.

Essa imagem mostra algumas ações realizadas 
pelo Ministério em relação ao risco de ocorrência de 
influenza aviária.

O Ministério tem acompanhado continuamente as 
ações de influenza aviária nas diversas fontes de infor-
mação mundial, como toda a comunidade internacio-
nal, porque a presença de influenza aviária no território 
nacional poderia ser uma ocorrência verdadeiramente 
catastrófica, tendo em vista que a avicultura representa 
grande fonte econômica e social para o País.

Então, para executarmos todas as ações de pro-
teção no território nacional, acompanhamos todas as 
informações internacionais nas agências pertinentes 

– Organização Mundial de Saúde Animal, Organização 
Mundial de Saúde e FAO.

Esse é um gráfico que identifica os casos que 
aconteceram na avicultura industrial desde 2003. Chi-
na, Vietnã e Indonésia são os principais países onde 
ocorreram casos de influenza aviária dentro da avi-
cultura industrial.

Se conseguirmos observar esse mapa, que retrata 
os casos que ocorreram desde janeiro de 2006 até o 
presente momento, verificaremos ali uma mudança de 
estratégia, principalmente em países que começaram a 
combater a doença com a vacinação, como China, Vie-
tnã e Tailândia. Graças a essa estratégia de vacinação, 
esses países conseguiram controlar a influenza aviária 
dentro dos seus plantéis avícolas comerciais.

O Ministério da Agricultura, como o Ministro Age-
nor havia dito anteriormente, em cooperação com os 
Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente, realiza 
vigilância extensiva em aves migratórias em alguns 
pontos predeterminados, os quais são chamados de 
pontos de invernadas.

O Brasil não possui nenhum ponto de reprodução 
de aves migratórias. Elas não param no território bra-
sileiro durante um período muito longo, mas o fazem 
apenas para se alimentar e, em seguida, prosseguem 
sua viagem na direção sul ou norte.

Nessa imagem são mostrados, com pontos ver-
melhos, os locais onde desde 2003 essa estratégia 
interministerial vem executando ações de vigilância 
em aves migratórias.

Em alguns momentos específicos, principalmente 
quando o Brasil é submetido à migração de aves que 
vêm do Hemisfério Norte, principal rota de aves a que 
estamos sujeitos, equipes são direcionadas a esses 
pontos em vermelho, que são pontos de paradas de 
aves migratórias, colhem amostras dessas aves, colo-
cam nelas anilhas e em seguida as liberam.

O material colhido é enviado para o laboratório 
do Ministério da Agricultura, em São Paulo, onde é 
processado, na tentativa de isolar o vírus de influen-
za aviária.

Desde 2005, o Ministério da Agricultura modifi-
cou um pouco a sua estratégia e a coleta de material 
foi expandida – deixou de ser feita apenas em aves 
migratórias e passou a ser praticada também na avi-
cultura de subsistência.

As aves migratórias, naturalmente, podem ou 
não albergar vírus de influenza aviária, o qual, por sua 
vez, pode ser de alta ou de baixa patogenicidade. Ou 
seja, o vírus detectado nessas aves não estaria ne-
cessariamente relacionado à introdução da influenza 
aviária no País.
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Então, para que tivéssemos maior segurança de 
que o vírus seria introduzido após a detecção de um 
vírus de influenza aviária de alta patogenicidade, co-
meçamos a coletar amostras de aves residentes.

Os resultados dos estudos realizados até o mo-
mento demonstram que não foi identificada nas aves 
migratórias nenhuma amostra de influenza aviária de 
alta patogenicidade, como também nenhuma amostra 
de influenza aviária – nem de alta nem de baixa pato-
genicidade – nas aves residentes.

A última coleta foi realizada nos meses de abril e 
maio, em Pernambuco, na Coroa do Avião. Essa ativi-
dade está paralisada e só será retomada em setembro, 
quando for reiniciada a atividade de migração das aves, 
que vêm principalmente do Hemisfério Norte.

Em 2004 o Ministério da Agricultura iniciou uma 
atividade de vigilância na avicultura industrial. Desde 
então foram coletadas cerca de 105 mil amostras de 
soro nas unidades da Federação marcadas em azul, 
nas quais existe avicultura industrial de corte, de pos-
tura mais expressiva.

Esse estudo, cujos resultados apresentamos, 
demonstrou que não foi identificado vírus de Doença 
de New Castle nem vírus de influenza aviária – de alta 
ou baixa patogenicidade – em todo o plantel avícola 
comercial brasileiro. Isso deu segurança aos produtos 
exportados pelo Brasil e assegurou a posição brasileira 
de primeiro exportador de carne de frango in natura.

Uma das medidas adotadas pelo Ministério da 
Agricultura foi a intensificação das medidas de vigi-
lância agropecuária nos portos e aeroportos brasilei-
ros. Possuímos o Sistema de Coordenação Geral de 
Vigilância Agropecuária Internacional – VIGIAGRO, 
responsável por efetuar todas as ações de controle 
de material avícola importado pelo País. Apesar de 
o Brasil ser o maior exportador de carne de frango in 
natura, é dependente de uma pequena quantidade de 
material genético avícola. Atualmente, o País proíbe 
a importação de todas as aves de companhia, e ma-
terial genético avícola é importado apenas de países 
que não identificaram casos de influenza aviária de 
alta patogenicidade e desde que sejam oriundos de 
estabelecimentos avícolas com biossegurança bas-
tante estrita.

Toda a introdução de material genético avíco-
la atualmente é realizada apenas nos Aeroportos de 
Guarulhos e Viracopos. Para os aeroportos de Gua-
rulhos e Galeão, principais aeroportos internacionais 
brasileiros, o Ministério da Agricultura adquiriu, no final 
do ano passado, detectores de materiais biológicos, 
os quais funcionam como os detectores de metal e 
são capazes de identificar possíveis veiculadores de 

doenças, não só para a avicultura, mas para todo o 
sistema agropecuário nacional.

O Ministério da Agricultura atualizou recentemen-
te todas as fontes de informação sobre a doença. Na 
página do Ministério da Agricultura existe um link para 
uma cartilha com perguntas e respostas mais freqüen-
tes acerca da influenza aviária, o que é de interesse do 
pequeno e do grande produtores. Também foi colocada 
à disposição de todos uma linha para discagem direta 
gratuita – 0800 61 1995. Por meio desse número de 
telefone podem ser obtidas informações. O pessoal 
que presta tais informações foi treinado especifica-
mente sobre influenza aviária, a fim de que informe a 
população sobre a situação geral do Brasil, o que é 
risco e o que não é risco de infecção.

Atualmente estamos desenvolvendo um trabalho 
de atualização cadastral da avicultura brasileira no que 
se refere à identificação de todos os pontos de risco, 
ou seja, por onde possivelmente a influenza aviária 
entraria no País. Para isso estamos localizando todos 
os criatórios da avicultura industrial, da avicultura de 
aves migratórias e da avicultura de subsistência pró-
xima a esses criadouros.

Estamos lançando no sistema todos esses dados 
para que tenhamos, num futuro próximo, num mapa 
georeferenciado, a presença de todos os avicultores 
identificados. Assim, poderemos rapidamente identi-
ficar os pontos de riscos, se ocorrer algum caso de 
influenza aviária de alta patogenicidade. Nesse caso, 
instantaneamente todos os pontos onde as ações de 
emergência sanitária deverão ser executadas serão 
mapeados.

No dia 7 de abril de 2006, com a presença do 
Presidente Lula, foi lançado, na sede da EMBRAPA, o 
Plano Nacional de Prevenção da Influenza Aviária e da 
Doença de New Castle, do Ministério da Agricultura, 
que estabelece algumas ações a serem executadas 
pelos Estados brasileiros.

Esse plano não tem a intenção de blindar o País, 
mas de aparelhar os Serviços de Defesa Veterinária 
de todos os Estados para que eles estejam mais bem 
preparados para identificar de maneira mais eficaz 
todos os casos de influenza aviária ou de Doença de 
New Castle que porventura venham acontecer e in-
tervir mais rapidamente, a fim de impedir que esses 
focos de influenza aviária possam se disseminar para 
outros plantéis avícolas indenes.

Essa é uma estratégia aplicada a todas as Uni-
dades da Federação. Os Estados podem aderir ou não 
ao Plano de Prevenção à Influenza Aviária. Eles podem 
aderir isoladamente, por formação de blocos ou por 
meio de delimitação nas suas áreas internas.
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Aí estão descritos alguns critérios de adesão. Até 
o final desta semana estamos refinando esses critérios 
para repassar aos Estados o check list, a fim de que 
eles façam a adesão e efetivamente passem a partici-
par do Plano de Prevenção à Influenza Aviária.

Mas esse Plano visa principalmente a tratar de 
algumas ações de trânsito avícola. Uma vez entrando 
a influenza aviária no País, o trânsito de aves poderia 
disseminar a infecção para diversos estabelecimentos, 
em diversos Estados. Essas normas foram exaustiva-
mente discutidas com o setor produtivo, com a comu-
nidade científica e com os órgãos oficiais estaduais 
e estabelecem critérios para trânsito tanto de mate-
rial de reprodução quanto de aves de corte e aves de 
descarte.

O que o Plano prevê de diferente é que, como a 
influenza aviária não está presente no território nacio-
nal, não temos como categorizar os Estados brasileiros, 
diferenciando-os, uma vez que todos eles têm o mesmo 
status sanitário. Então, preventivamente, os Estados 
que tiverem um serviço de defesa sanitária animal 
mais bem equipado do que os outros e, por isso, pud-
erem mais rapidamente identificar a eventual presença 
de influenza aviária e agir também mais rapidamente 
para sanear aquele evento, poderiam executar algu-
mas ações preventivas de trânsito também, impedin-
do dessa forma que aves vindas de Estados que não 
executassem essas ações preventivas trouxessem a 
infecção para seu Estado. Com esse objetivo essas 
ações foram determinadas.

Também dentro dessa normativa estão previs-
tas todas as ações para trânsito de aves, no caso da 
presença, no território nacional, do vírus da influenza 
aviária ou da Doença de New Castle. São medidas 
bastante estritas, que na verdade visam a prevenir 
que os agentes infecciosos circulem no País durante 
as ações de saneamento tanto de um agente infec-
cioso como do outro.

Além da necessidade de vigilância nos galpões 
e aviários, foi identificada também necessidade de se 
fazer o mesmo nos abatedouros. Desde que sejam 
identificados sinais clínicos de influenza aviária nas 
fichas de acompanhamento de lote, que é um docu-
mento que acompanha as aves durante a sua vida nos 
galpões, ou que haja sinais clínicos sugestivos no mo-
mento de abate, a vigilância em abatedouros também 
está sendo especificada na Instrução nº 17.

O Ministério da Agricultura também autorizou a 
realização de 3 campanhas de educação sanitária. 
Como eu tinha dito anteriormente, está disponível no 
sítio eletrônico do Ministério uma cartilha com pergun-
tas e respostas sobre influenza aviária e com infor-
mações para os viajantes que vão e vêm de áreas de 

risco de influenza aviária, como também informações 
ao pequeno produtor.

Também foram liberadas 3 novas campanhas, 
que são desmembramentos da cartilha inicial. Como 
os senhores podem ver ali à esquerda, são dadas 
informações ao viajante que ruma a países de risco, 
pedindo-lhe que quando retornar ao País não se dirija 
a aviários e que tome algumas medidas para não in-
troduzir o agente infeccioso no País.

A segunda campanha visa a dar informações 
a pequenos produtores, para que eles possam estar 
mais informados sobre como identificar sinais clínic-
os de influenza aviária na sua criação, já que esses 
pequenos produtores não têm acesso à assistência 
técnica veterinária.

A terceira campanha é direcionada aos consumi-
dores nacionais e informa que o produto brasileiro é 
livre de influenza aviária e que o consumo de carnes 
e ovos inspecionados é saudável e, até o momento, 
não representa risco. 

Iniciamos uma capacitação de recursos humanos 
dos médicos veterinários dos serviços oficiais de todo o 
Brasil no que se refere a identificação de sinais clínicos 
de influenza aviária e em coleta de amostras para envio 
aos laboratórios. Tínhamos um problema, porque os 
nossos médicos veterinários não coletavam adequa-
damente as amostras. Isso fazia com que houvesse 
uma demora na identificação do agente infeccioso. 
Agora, com essa capacitação de recursos humanos, 
estamos treinando os médicos veterinários tanto para 
identificar os sinais clínicos de influenza aviária como 
para coletar de maneira correta as amostras para envio 
ao laboratório, a fim de que possam ser processadas 
mais rapidamente. 

Já tivemos 2 cursos nacionais para técnicos das 
Superintendências Federais do Ministério da Agricultura 
e das Secretarias de Agricultura de todo o Brasil em 
Recife. Representantes estaduais de todo o Brasil já 
foram treinados, e agora estamos realizando mais 12 
cursos direcionados a médicos veterinários que fazem 
a vigilância em sanidade avícola nos Estados. Já foi 
realizado um curso no Rio Grande do Sul, esta semana 
está acontecendo um em Santa Catarina, e, na próxima 
semana, outro no Paraná. Assim, seqüencialmente, 
esperamos que até outubro os médicos veterinários 
oficiais de todo o Brasil, cerca de 1.700 profissionais, 
estejam treinados nessa estratégia. 

Para finalizar, lembro que todo esse trabalho se 
justifica, pelo menos para o Ministério da Agricultura, 
devido à importância do mercado brasileiro de aves 
para o mundo. A carne de frango é a única commodity 
de carne nacional capaz de crescer, com um potencial 
de em torno 4,5% ao ano. O setor produtivo atingiu, 
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em 2006, algo em torno de 9 milhões de toneladas, 
com uma perspectiva de crescimento de 12 milhões 
de toneladas até 2015. As perspectivas também indi-
cam que a carne de frango tem o maior potencial de 
crescimento até 2015. Atingimos em 2005 a marca de 
3 milhões de toneladas. 

As ações do Ministério da Agricultura para a sani-
dade avícola têm se voltado, inicialmente, para onde a 
concentração avícola tem se mostrado marcadamente 
maior, ou seja, os Estados do Sul, do Sudeste, do Cen-
tro-Oeste e alguns Estados do Nordeste, principalmente 
Bahia e Sergipe. Estamos nos direcionando agora para 
o aparelhamento do sistema de atenção veterinária de 
todo o Brasil, a fim de que por esse sistema, quer seja 
no Amapá, em Roraima ou em outros Estados que não 
têm uma avicultura expressiva, seja possível identificar 
casos de influenza aviária na avicultura de subsistência 
rapidamente, isso porque um caso de influenza aviária 
no Amapá poderia ser tão comprometedor quanto um 
caso num Estado produtor.

Estes são alguns dados sobre a introdução da 
doença no Brasil, no que se refere ao que a cadeia 
produtiva gerou em 2005, que foi 16,9 bilhões. A pre-
sença de influenza aviária no País estaria relacionada 
tanto à queda do preço da carne de frango e queda 
nas exportações quanto ao temor de haver influenza 
aviária inibindo o consumo interno e, portanto, com-
prometendo as cadeias do milho e da soja, causando 
a perda de 4 milhões de postos de trabalho – número 
de pessoas que o setor emprega atualmente. 

Esses são alguns dados para identificar que, en-
tre janeiro e fevereiro, houve uma pequena queda no 
preço médio das exportações; mas, de 2004 até 2006, 
houve um crescimento de 48% no preço médio da to-
nelada do frango in natura. Apesar disso, as exporta-
ções continuaram crescendo nos últimos 12 meses. Os 
dados que temos são de janeiro até fevereiro de 2006, 
com uma pequena queda no mês de fevereiro. Apesar 
dessa pequena queda em fevereiro, o setor produtivo 
evoluiu com ganho de alguns mercados, principalmente 
mercados interessantes como Venezuela, Federação 
Russa e África do Sul. 

Desde 2002, o Ministério da Agricultura tem de-
senvolvido um plano de contingência à influenza aviá-
ria. Ele prevê que a difusão da doença seja controlada, 
caso ela seja identificada a tempo, bem como sua rápida 
erradicação. Mas necessitamos, além de um plano de 
contingência, um plano acessório para que essa con-
tingência não seja tão devastadoramente sentida, tanto 
pelo setor produtivo quanto pela sociedade brasileira. E 
esse plano acessório refere-se basicamente à redução 
dos impactos desse plano de contingência. 

Caso seja identificada a presença de influenza 
aviária no território nacional, é preciso saber onde va-
mos processar os produtos de origem avícola da re-
gião atingida por inativação do agente. Lembro que há 
uma experiência bastante interessante de países como 
a Indonésia e a Tailândia, que continuam a exportar 
grande quantidade de frango termicamente processa-
do, mesmo registrando casos de influenza aviária de 
alta patogenicidade. Portanto, é preciso saber também 
como vamos transportar produtos avícolas para esses 
tratamentos térmicos.

Outra questão que vimos discutindo com o se-
tor privado é um fundo econômico para acelerar algu-
mas medidas de saneamento de foco e também para 
incentivar os criadores a não esconderem casos da 
doença. 

Gostaria de deixar com os senhores os dados do 
Ministério da Agricultura e a linha direta com informa-
ções necessárias disponíveis ao agricultor. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) 
– Obrigado, Dr. Marcelo.

Passo a palavra, com satisfação, ao Dr. Zoé Sil-
veira D’Ávila, Presidente da União Brasileira de Agri-
cultura.

O SR. ZOÉ SILVEIRA D’ÁVILA – Sr. Ministro, 
demais componentes da Mesa, Srs. Deputados, téc-
nicos, senhoras e senhores, acho que fui um pouco 
intransigente em pedir ao Presidente que mudasse a 
ordem, porque eles achavam que eu devia fazer meu 
comentário no final. Mas quero ser bem franco, inclusi-
ve com o nosso Ministro, que acho ter nascido depois 
que eu já começara a exercer a Medicina, porque me 
formei em 1950. 

Para quem não me conhece, vou tomar a liberda-
de de informar que nasci numa fazenda no Rio Grande 
do Sul; formei-me em Medicina em Porto Alegre, mas 
3 anos antes cursava a faculdade em Curitiba. Exerci 
Medicina em Concórdia, Santa Catarina. Cheguei lá 
no dia 18 de janeiro, e no dia 19 assumia um hospital 
cheio de doentes, onde eu não conhecia nem as en-
fermeiras. Mas, felizmente, Deus me ajudou. 

Eu fazia clínica e cirurgia geral. Nesse tempo, 
Ministro, a anestesia era feita com a máscara de Om-
bredane. Quando eu voltava para casa, minha mulher 
já dizia: “você operou hoje”. 

Eu fui médico de posto de saúde, tive hospital de-
pois. Fui criador do serviço médico da maior empresa 
nacional de alimentos do Brasil, já em 1952 – e vejam 
o espírito que tinha o presidente dessa empresa em 
1952: fazia questão de que quem manipulasse alimento 
estivesse em perfeitas condições de saúde. 

Em 1962, portanto 12 anos depois, por motivos 
de ordem pessoal e familiar, deixei o bisturi e fui fazer 
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lingüiça, e estive nesse setor da indústria no Brasil até 
8 anos atrás. Nessa empresa passei por todas as posi-
ções, inclusive presidente da empresa – fui substituído 
pelo Ministro Furlan, que é meu sobrinho. 

Ando preocupado com o medo que estão tendo 
da influenza aviária. Falam de pandemia – desculpe, 
vou abusar porque sou seu colega –, fazendo analogia 
com a Gripe Espanhola. Meu amigo, durante a gripe 
espanhola não existia sulfa, não existia antibiótico. As 
pessoas contraíam a gripe e morriam de pneumonia 
e complicações. Hoje, graças a Deus, temos sulfa, te-
mos uma linha de antibióticos tremenda!

Não tenho medo de pandemia porque no Extremo 
Oriente, como o Ministro mostrou, faz 2 ou 3 anos que 
há essa doença, e surgiu pandemia lá: morreram 127 
pessoas. No carnaval, em São Paulo, morreram 126 
pessoas só de acidentes de trânsito... 

Desculpa, Sr. Ministro. V.Exa. assumiu há pouco, 
mas está morrendo gente nos hospitais porque não há 
atendimento, porque médicos entram constantemente 
em greve. Eles se esqueceram que fizeram um jura-
mento. E não se faz nada, desculpe. E isso não ocorre 
só neste Governo; ocorria em outros, também.

Então, quero tranqüilizar. Não é à toa que estou 
com 85 anos, graças a Deus, com muita saúde. Faço 
meu cooper. Anteontem, fiz mais de 5 quilômetros em 
uma hora. 

(Não identificado) – O senhor se vacinou con-
tra a gripe?

O SR. ZOÉ SILVEIRA D’ÁVILA – O Ministério 
da Saúde faz bem em vacinar os idosos. Faz anos 
que me vacino por minha conta, e faz anos que não 
tenho gripe. 

Então, quero chamar atenção para isto: não tenho 
tanto medo de pandemia, não tenho tanto medo da in-
fluenza aviária, porque isso nunca houve no Brasil. 

Então, eu me preocupo somente com isto – e diga 
para o Presidente, porque eu já tive oportunidade de 
estar com ele: acho que estão gastando demais nis-
so. Se parte desse dinheiro fosse dada para a defesa 
agropecuária, que quase não tem, acho que a coisa 
seria diferente. (Palmas.)

Olha, eu, como filho de fazendeiro e tendo tra-
balhado em zona de pequena propriedade, e essa 
crescida da produção avícola... Modéstia à parte, isso 
tem muito o meu dedo. O que deu origem a esse de-
senvolvimento da avicultura no Brasil foi a integração, 
que começou na cidade de Concórdia. Sei até o nome 
do primeiro integrado: Diomésio, que era um agricul-
tor evoluído e para qual foram dados os primeiros 100 
pintinhos. Essa foi a semente. 

Então, quero dizer mais uma vez ao Ministro e aos 
jornalistas que estão aqui: não vamos nos preocupar. 

Meu secretário esteve na Holanda, num congresso, 
numa exposição, durante 4 dias – uma área imensa lá. 
Ele falou com muita gente e ninguém tocou no assunto 
influenza aviária. Oficial da reserva, aprendi o slogan 
“si vis pacem para bellum”, isto é, “se queres a paz, 
prepara-te para a guerra”. Mas não vamos nos preparar 
demais, gastando muito; não vamos nos assustar com 
algo que, se Deus quiser, não vai chegar aqui.

O que me preocupa é a regionalização. Ministro, 
a Europa cabe dentro do Brasil e ainda sobra parte; a 
Holanda é menor do que muitos Estados nossos; se 
houver doença na Bélgica, a Holanda continua expor-
tando; se houver doença na Itália, a França continua 
exportando. O nosso interesse é que cada Estado do 
Brasil funcione sanitariamente como um país. Nisso 
V.Exa. também pode ajudar.

Eu ainda teria muito a dizer. Não sei se o que já 
disse agradou, mas deixo aqui o meu apelo, princi-
palmente aos Deputados, no sentido de trabalharmos 
para que o Governo compreenda que o Brasil, pelo 
seu tamanho e condições de sua terra e de sua gente 
– esse caldeamento de raças que, inclusive, dá mais 
inteligência –, precisa de mais recursos para a agri-
cultura. Se houver mais recursos, se houver estímulo, 
o nosso País pode de fato alimentar o mundo.

Fico triste quando verifico o que são os Estados 
Unidos, com extensão territorial quase igual à nossa e 
clima terrível etc., e o que é o Brasil. Vamos pensar um 
pouco nisso e na administração pública – não nessa, 
nas passadas – e encontrar o caminho; um caminho 
que tem de ser encontrado por V.Exas., que são mais 
jovens, mais preparados e mais inteligentes.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) 

– Muito obrigado, Dr. Zoé Silveira.
Passo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro pelo 

prazo de 5 minutos.
O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO – Sr. Minis-

tro da Saúde, José Agenor Álvares; prezado Dr. Gabriel 
Alves Maciel, representante do Ministro da Agricultura; 
companheiros que compõem a Mesa; Dr. Zoé Silveira, 
Presidente da UBA; Sras. e Srs. Parlamentares; meus 
senhores e minhas senhoras, representantes do setor 
da avicultura e da cadeia da avicultura aqui presentes, 
o Senado Federal, por intermédio da Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária também subscreveu este 
encontro, que entendemos da máxima importância.

Disse o Dr. Zoé que estamos nos preparando 
para uma guerra. É mais ou menos isso. O fato de 
termos a febre aftosa chamou muito a atenção. A do-
ença causou prejuízo econômico ao País. A influenza 
aviária dá prejuízo hoje nos países onde ela se espa-
lha. No entanto, nos países que têm a avicultura como 
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ponto de apoio econômico ela causa prejuízo não só 
à economia, mas também, o que é pior, à vida huma-
na. Portanto, trata-se de uma zoonose da qual temos 
de nos precaver.

O fato de estarem aqui o Dr. Pedrozo, da área de 
industrialização, e o Sr. César Borges, Presidente da 
AbiMILHO, revela a preocupação de toda a cadeia em 
ajudar a desenvolver este trabalho contra a influenza 
aviária. Por isso, companheiros Deputados, Dr. Gabriel 
Maciel e Ministro da Saúde, contem conosco, pois o 
Senado Federal, por meio da Comissão de Agricultura, 
está nesta luta importante para o País, uma vez que já 
estamos sofrendo com os prejuízos econômicos de-
correntes da existência da influenza aviária em países 
tão longínquos. Daí, a necessidade de todos, juntos, 
nos envolvermos na luta contra a gripe aviária.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) 

– Muito obrigado, Senador Jonas Pinheiro.
Concedo a palavra ao Dr. Ricardo Gonçalves, 

da ABEF.
O SR. RICARDO GONÇALVES – Gostaria de 

agradecer aos membros das Comissões o convite e 
de saudar os membros da Mesa. 

Vou procurar ser o mais sucinto possível na mi-
nha exposição, porém vou dirigir o problema para os 
pontos que nós, na ABEF, consideramos relevantes 
para o setor.

(Segue-se exibição de imagens.)
Nesta transparência, os senhores têm a perspec-

tiva do que significa a carne de frango, que correspon-
de à curva amarela, cujo crescimento foi pungente nos 
últimos 10 anos. Hoje, em volume, o frango representa 
mais do que representam as duas carnes – trata-se de 
uma cifra bastante importante para o setor.

Esta transparência mostra o crescimento que ex-
perimentou o setor nos últimos 5 anos. Percebam que 
esse crescimento foi de 56%, o que, mais uma vez, 
comprova a força com que ele tem acontecido. 

Vejam aqui o consumo per capita. Nós procura-
mos atualizar os dados de 2006 para dar uma idéia de 
como está evoluindo esse consumo per capita, e essa 
evolução tão positiva em 2006 decorre do fluxo de es-
toques de produtos que não puderam ser exportados 
e tiveram de fazer presença no mercado brasileiro. Há, 
portanto, uma elasticidade bastante positiva para essa 
categoria de proteína.

Colocando em perspectiva, vejam quanto repre-
sentou, em 2005, a exportação em relação à produção 
total: mais ou menos 30% do que se produz no País é 
destinado ao mercado exterior. Essa é a sensibilidade 
que mostra que qualquer coisa que venha a acontecer 
no setor pode afetar a produção.

O setor cresceu nos últimos 5 anos, no que diz 
respeito à produção total, 55%. O setor mais do que 
dobrou nos últimos 5 anos, do ponto de vista da ex-
portação. Foi um setor que soube aproveitar as opor-
tunidades que se ofereceram. 

Por outro lado, note-se a participação brasileira 
nas exportações. Ao mesmo tempo em que o Brasil já 
representa 43% do que se exporta no mercado mun-
dial, secundado pelos Estados Unidos e outros países, 
como se pode perceber, esse percentual tem crescido 
significativamente nos últimos 4 anos. 

Vejam como se tem dado essa participação: pela 
curva verde, que se refere ao Brasil, o País tem evolu-
ído muito bem nos últimos anos, cruzando até mesmo 
parceiros internacionais de muita importância.

Nesta próxima transparência, vê-se a concen-
tração das exportações em regiões. Talvez essa con-
centração responda à inquietação do controle e da 
prevenção nos Estados localizados no Sudeste, Sul e 
Centro-Oeste do País.

Vejam aqui a exportação brasileira no período 
acumulado janeiro/maio, em toneladas. Notem o de-
créscimo, pela primeira vez, no ano de 2006. Essas 
curvas são comparativas, ou seja, janeiro/maio de 
cada ano. Por aí os senhores podem notar o impacto. 
Abaixo está indicado o tipo de cortes e inteiros que 
compõem essa curva. Os industrializados não estão 
computados nessas vendas para facilitar a análise do 
que está ocorrendo.

Em dólares, estávamos até abril ainda em cres-
cimento positivo, porém não mais, porque em maio 
do ano passado as receitas, com os preços daquela 
época por quilo, favoreceram muito mais no compara-
tivo. Portanto, hoje estamos abaixo do que estávamos 
vendendo cumulativamente.

Aqui nós temos o comportamento, mês a mês, 
de alguns mercados relevantes para o setor: o pro-
blema no Oriente Médio, em decorrência do que foi a 
gripe aviária, o que aconteceu no Japão e na própria 
União Européia.

Esta é uma curva em que os senhores podem 
apreciar a evolução do preço médio até fevereiro. Isso 
já foi mostrado pelo Marcelo. Verifiquem que aí está 
maio, já atualizado. Os preços se estabilizaram pela 
primeira vez na sua queda, como está acontecendo. 
Os senhores podem apreciar também o movimento do 
dólar e o seu efeito num período em que, ao mesmo 
tempo, havia baixa de preço, comprometendo de forma 
bastante importante a rentabilidade do setor. Pela pri-
meira vez, o dólar reverteu essa situação, em maio.

Esta é a curva que os senhores podem apreciar 
por diferentes tipos de formato, ainda assim mostran-
do a parte de dólares. Os frangos inteiros estão sendo 
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notadamente afetados e seguem com preços bastan-
te reprimidos.

Estes são os destinos de nossa exportação: em 
vermelho é o ano de 2005 e em azul, 2006. Os senho-
res podem perceber o impacto nessa divisão no que 
diz respeito ao Oriente Médio. Na União Européia, não 
se faz sentir com muita violência esse efeito, porque 
os industrializados estão aí dentro. Se tirássemos os 
industrializados, na União Européia também cairia. Ve-
jam o que aconteceu na Ásia, uma progressão, mas 
foi simplesmente porque a queda proporcional se deu 
mais forte nos mercados do Oriente Médio.

Aí está a composição dos produtos exportados. 
Notem aí a participação do inteiro e dos cortes.

Temos algumas vantagens competitivas, o que 
é importante ressaltar para que seja compreendido o 
problema. Em primeiro lugar, um sistema de produção 
verticalmente integrado e com tecnologia avançada; 
temos um mercado interno extremamente competiti-
vo, pesquisa e desenvolvimento de ponta, em termos 
internacionais, empresas e marcas de prestígio, além 
do desenvolvimento nessa parte de grãos e da visi-
bilidade na parte de defesa animal. Tudo isso nos faz 
ter uma competitividade bastante grande em termos 
de custos e de tecnologia.

Gostaria de ressaltar uma vez mais a questão 
do frango, que é o segundo produto na exportação do 
agronegócio. A participação internacional é de 42%, 
e não de 41%. É quinto produto na pauta brasileira de 
exportação e o primeiro lugar consolidado nas expor-
tações e no ranking mundial de exportações.

Entre os nossos grandes desafios, sem sombra 
de dúvida, não está a influenza aviária, e sim a imple-
mentação do plano de prevenção em toda a sua ex-
tensão. Desenhamos um plano – está posto no papel 
– e já estão começando a ser tomadas as iniciativas 
relativas a ele, mas temos de assegurar ao máximo a 
sua implementação e aplicação, sem comprometimento 
de verbas. É muito importante chamar a atenção para 
isso. Não pode haver comprometimento na implemen-
tação desse plano.

Segundo, há um contínuo comprometimento do 
setor em equilibrar estoques de oferta. Os senhores 
podem ver 2 tipos de projeções que fizemos a respei-
to do que poderá significar 2006 com o efeito dessa 
gripe aviária no exterior. Qualquer um dos 2 cenários 
significa uma redução no volume ao redor de 7 a 10%. 
Se o preço puder ser retomado, e isso vai depender 
do nosso talento em reequilibrar o estoque de ofertas 
aqui na nossa área de produção, podemos imaginar 
até crescer com relação ao ano que vem. Mas isso 
vai depender muito do esforço que o setor puder des-
prender.

Em terceiro lugar, sem dúvida, o contínuo apoio 
das autoridades ao setor poderá colocar o frango no 
seu devido lugar de importância. Acredito que a apre-
sentação demonstra, taxativamente, que essa categoria 
de produto deveria ter uma importância cada vez maior 
dentro do setor do agronegócio brasileiro, e deveria ser 
tratado com a importância que merece. 

Finalmente, um problema que, sem sombra de 
dúvida, precisa ser resolvido definitivamente: a hidra-
tação de frango, que tanto provoca uma imagem ne-
gativa e efeitos nocivos ao setor. 

Fizemos uma estimativa bastante discreta sobre 
o que poderia ser o impacto da gripe aviária, colocando 
abaixo sem contágio no plantel industrial e sem plano 
de prevenção. Ou seja, eu chamo bem a atenção para 
esse caso. Se nós não implementarmos esse plano de 
prevenção, tal como o temos desenhado, não teremos 
capacidade de operar esse plano da forma como ele 
está desenhado.

É lógico que há o impacto socioeconômico com a 
diminuição da atividade por demissões, menor ritmo de 
alojamento, diminuição de consumo por esse frisson, 
essa percepção negativa com relação a uma doença 
que o consumidor não sabe ainda direito como tratar, 
e, obviamente, uma diminuição nas exportações por 
reação do mercado. 

Essa é uma cifra estimativa – é um grande ponto 
de interrogação que colocamos abaixo. Ela é estimada, 
mais ou menos, em reduções da ordem de 50% den-
tro de toda essa malha do setor. Esse é o significado 
econômico que poderia ser imaginado caso tivésse-
mos um contágio local sem que houvesse um plano de 
prevenção, e sem contágio no plantel industrial.

Esta é a contribuição da ABEF e, uma vez mais, 
gostaria de agradecer às Comissões o convite.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) 
– Obrigado, Dr. Ricardo.

Concedo a palavra ao Dr. Ariel, Diretor da UBA, 
pelo prazo de 5 minutos.

O SR. ARIEL ANTONIO MENDES – Deputado 
Anivaldo Vale, Ministro José Agenor, Secretário Gabriel, 
Senador Jonas Pinheiro, Deputado Carlos Batata, Se-
cretário Jarbas, Dr. Zoé, demais Deputados, Secretários 
da Agricultura, vou falar muito rapidamente sobre as 
medidas de prevenção que têm sido adotadas contra 
a gripe aviária pelo setor e fazer uma breve introdução 
dos riscos dessa zoonose. 

A influenza aviária é causada por vários subti-
pos de vírus. Os mais preocupantes para a avicultura 
são os do tipo H5 e H7, que são vírus de alta herda-
bilidade, mas também temos o vírus H5 e H7 de bai-
xa patogenicidade, e alguns outros, como o H4, H6 e 
H9. A preocupação atual é com o H5N1. Trata-se de 



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 51867 

uma doença de aves aquáticas, principalmente patos 
selvagens. Esse vírus sobrevive bem em temperatu-
ras amenas e congelamento, mas ele é muito frágil 
fora de fluidos.

Gostaria de remarcar alguns pontos. A influenza 
aviária é uma doença de aves. Ela existe há 100 anos, 
mas geralmente não afeta humanos. Então, convive-
mos com esse problema há 100 anos. A contaminação 
de humanos produziu o H5N1, que ocorre quando há 
uma exposição muito intensa das pessoas à secreção 
e dejetos de aves enfermas. O H5N1 não foi encontra-
do nas Américas e não existe contaminação por meio 
do consumo de frango. 

É uma doença impeditiva do comércio interna-
cional. Se entrar o vírus no País, o País deixa de ex-
portar. 

Uma outra preocupação é com relação ao risco 
da mutação, isto é, de o vírus passar de baixa para 
alta patogenicidade, além do risco de mutação em que 
adquiriria capacidade de ser transmitido de humanos 
para humanos. 

O problema com relação ao H5N1 começou, 
como já foi dito, na Ásia. Até o momento, foram 225 
casos, com 128 mortes. Porém, o vírus pandêmico tão 
temido não necessariamente vai ser o H5N1. Poderá 
ser um novo vírus, resultante da recombinação entre 
vírus humano e aviário, um vírus com H5N1 com mu-
tação que lhe confira a capacidade de transmissão 
entre humanos. 

Uma vantagem do nosso lado, digamos assim, é 
que a localização desse vírus é na parte mais profunda 
do pulmão, o que dificulta a transmissão de humanos 
para humanos.

Mas não podemos perder o foco do problema. A 
maneira mais prática de diminuir o risco de pandemia 
é diminuir ou eliminar a circulação de vírus na fonte, 
ou seja, nas aves. Então, acho que o esforço maior 
tem que ser na área veterinária, ou seja, nós temos 
que eliminar o vírus ou diminuir a circulação do vírus 
nas áreas.

(Segue-se exibição de imagens.)
Este gráfico, que já foi mostrado, apresenta o 

número de focos, com a predominância muito grande 
em países como o Vietnã, por exemplo.

Aqui, gostaria de chamar a atenção para o seguin-
te. Por que o problema é tão sério na Ásia? A meu ver, 
por 2 motivos importantes. Primeiro, uma avicultura do 
tipo familiar muito intensa. O Vietnã, por exemplo, com 
o maior número de focos, possui 7 milhões e 800 mil 
propriedades agrícolas, com avicultura familiar. Segun-
do, alguns países têm serviços veterinários deficien-
tes, sem condições realmente de erradicar o vírus. Por 
isso, o vírus se alastrou tão rapidamente na Ásia. Na 

Ásia também a agricultura é totalmente diferente da 
agricultura brasileira, que hoje é a melhor do mundo, 
altamente tecnificada e industrializada. 

Até o momento, 58 países foram afetados pelo 
vírus, e os impactos econômico, social e político já 
foram levantados pelos que me antecederam. Quero 
chamar atenção apenas para o impacto social da en-
trada dessa doença no País. 

A agricultura brasileira é extremamente concen-
trada na mão de empresas são poucas grandes em-
presas, mas, por detrás de cada empresa, temos mi-
lhares de pequenos produtores integrados, que têm 2, 
3, 4 galpões de frango de corte, os quais dependem 
basicamente da avicultura e da suinocultura para so-
breviver. Então, uma doença como essa causaria um 
impacto social muito grande em nosso País, com perda 
de receita para os pequenos produtores.

Evidentemente, o impacto político da entrada 
dessa doença se apresentara com o desgaste do País 
perante a comunidade internacional, perante a OIE. 

Nenhum país está livre de doenças; nenhum país 
é obrigado a ficar livre de doenças. O importante é uma 
estrutura de defesa sanitária preparada para eliminar 
focos o mais rapidamente possível. O que já foi feito 
até o momento para prevenir a entrada da doença e 
preparar a estrutura de defesa para erradicar focos?

Todas as ações desenvolvidas pelo Ministério da 
Agricultura e pelo setor privado foram basicamente em 
2 sentidos. Primeiro, evitar a entrada do vírus no País; 
segundo, dotar a estrutura de defesa sanitária de uma 
agilidade tal para que se eliminem os focos o mais ra-
pidamente possível. 

O segredo dessa doença, Sr. Presidente, por ser 
de difusão muito rápida, está na detecção precoce. 
Precisamos para isso de uma estrutura de laboratório 
extremamente capacitada para que possam ser toma-
das medidas de erradicação.

O Brasil é um país exportador. Não podemos 
pensar em conviver com a doença. O México tem in-
fluenza aviária desde 1994, 1995. Os Estados Unidos 
têm surtos de influenza periodicamente. A Itália con-
vive com um vírus de influenza – não é o H5N1, é ou-
tro tipo de vírus, mas também de alta patogenicidade. 
Mas no caso do Brasil, que é um país exportador, te-
mos que estar preparados para erradicar focos. Esta, 
na realidade, é a tônica de toda preparação que tem 
sido feita no País.

Quais são as possíveis vias de ingresso do vírus 
no País? Por importação de material genético é em 
número reduzido, porque o Brasil adotou uma série de 
medidas: está proibida a importação de aves ornamen-
tais; só é permitida a importação de material genético 
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na forma de ovo fértil, não mais na de pintinho, a fim 
de diminuir o risco.

Por pessoas, veículos e equipamentos. Nesses 
casos, o risco é realmente alto, difícil de controlar. São 
Paulo, que tem o maior aeroporto internacional brasilei-
ro, recebe uma colônia asiática muito grande. Embora 
seja praticamente impossível alguém que venha de um 
país de risco visitar uma granja no Brasil, não estamos 
livres de que visite um parente que tenha uma galinha 
no fundo do quintal ou uma ave ornamental.

Esta é uma preocupação grande que temos: con-
têineres. Embora o risco seja de pequeno a médio e 
controlável, temos de estabelecer ações nos portos 
para desinfetar os contêineres. Temos alertado o Mi-
nistério da Agricultura para esse procedimento, que 
analisou que o risco dessa contaminação é baixo, 
porque o vírus é muito sensível à radiação ultravioleta 
e ao calor. Se uma ave defecar num contêiner, morre 
por radiação solar.

Existem casos de aves que acompanham na-
vios. Se os senhores observarem, os portos brasilei-
ros atraem quantidade enorme de aves, e também 
recebem graneleiros. Precisamos iniciar um combate 
com remédios controláveis – já comentado aqui pelo 
Sr. Marcelo de Andrade, que citou detectores de ma-
terial orgânico.

As aves que chegam ao Brasil não vêm da Ásia 
ou da Europa, mas do norte do Canadá e dos Estados 
Unidos. Esse caminho já está sendo monitorado por 
meio do contrabando de aves e ovos. Esse é um risco 
reduzido, porque não temos essa cultura de importa-
ção, esse tipo de contrabando. De qualquer maneira, 
temos de ficar atentos, porque já tivemos contrabando 
de avestruz, de ovos de codorna, etc.

Apenas para ilustrar, este é um lago em Genebra, 
com quantidade enorme de aves aquáticas – não nos 
esqueçamos de que a origem desse vírus é em aves 
aquáticas. Em qualquer cidade da Europa, pombas e 
outras aves circulam livremente por restaurantes, pe-
las calçadas. Cito esse exemplo para lembrar o risco 
da transmissão mecânica, que se dá por pessoas que 
entram no País.

Esta é a foto de um passarinho no Aeroporto de 
Frankfurt, de grande trânsito na Europa. Essa situação 
é bastante comum em qualquer cidade européia.

Há setores de postura, por exemplo, em que os 
galpões não são telados. Isso possibilita o contato 
com aves. Mesmo nos galpões de frango de corte, que 
têm tela de malha um pouco mais larga, ocorre a en-
trada de pequenos pássaros. Outro ponto importante 
é o tipo do frango: caipira ou colonial. A Europa está 
prendendo suas aves.

Temos mantido contado com o MDA – temos aqui 
um seu representante – no sentido de que reavalie os 
programas de incentivo à avicultura familiar em zonas 
de avicultura industrial. O que foi feito, em âmbito mun-
dial? OMS, OEA, FAO têm planos de prevenção. No 
âmbito americano, o CISA – Comitê Interamericano 
de Sanidade Avícola, vinculado à OIE, tem um plano 
de prevenção. No âmbito do Cone Sul, o CVP – Co-
mitê Veterinário Permanente do Cone Sul –, do qual o 
Brasil faz parte, também tem seu plano de prevenção. 
Existe também o GF-TAD – Programa de Erradicação 
de Enfermidades Transfronteiriças –, que tem seu pla-
no de prevenção.

Algumas medidas dessas já foram mencionadas 
pelo representante do Ministério da Agricultura, como 
rigor na importação de material genético, proibição de 
importação de aves ornamentais, modernização dos 
laboratórios de diagnósticos. O Ministério da Agricultura 
tem investido bastante dinheiro nessas ações. Labora-
tórios estão sendo credenciados; monitorias sorológicas 
em plantéis comerciais e em aves migratórias, além do 
cadastramento georeferenciado de granjas.

Há planos de contingência. O do Ministério da 
Agricultura já está na segunda fase. Há planos acessó-
rios, de prevenção, de treinamento e de capacitação de 
pessoal promovidos pelo Ministério da Agricultura e pelo 
setor privado, todos mencionados anteriormente.

Com relação ao setor privado, temos feito, es-
pecificamente, reforço na biossegurança de granjas. 
O setor de produção investiu muito dinheiro em troca 
de tela, colocação de composteira, para eliminação 
de aves mortas, tratamento de água, proteção de fon-
tes, de alimentação e de água, a fim de evitar que, na 
eventualidade da entrada do vírus, ele entre no galpão, 
em treinamento e capacitação de pessoal.

Precisamos ter em mente que se trata de uma 
doença exótica. Nossos veterinários não estavam fa-
miliarizados com ela. Isso tem importância bastante 
grande, sob o contexto de detecção e diagnóstico pre-
coces. Algumas empresas têm realizado simulados em 
campus para treinar seus veterinários. Elas procuram 
investir nos Estados, em zonas de aviculturas mais no-
vas que permitam a compartimentalização de acordo 
com as regras da OIE.

O Brasil não pode exportar produto cru, mas pode 
exportar produto cozido, processado. Essa é uma vul-
nerabilidade do País. As empresas procuram adequar-
se para permanecer no mercado de exportação.

Na área de saúde, como já foi mencionado pelo 
Ministro, algumas medidas estão em implantação: cre-
denciamento de novos laboratórios para diagnósticos; 
legislação para frangos de corte e poedeiras – que de-
vem entrar em consulta pública nos próximos dias –, 
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com definição de regras como telas em galpões; legis-
lação para frango caipira e agricultura familiar; criação 
de um comitê de crise pelo Ministério da Agricultura; 
criação de um GEASE – Grupo Especial de Atenção 
a Suspeitas de Enfermidades Emergenciais nacional, 
em estudo. Quem atua no foco de doenças de New 
Castle, influenza e aftosa é o GEASE estadual. Se 
houver problema em Goiás, São Paulo, Rio Grande do 
Sul, não temos dúvidas de que a estrutura de defesa 
sanitária do Estado lidará com isso de maneira bas-
tante eficiente. Porém, se entrar numa região ou num 
Estado com pouca tradição em avicultura, teremos 
dificuldades. Por isso essa idéia.

Faço apelo ao Secretário Gabriel Maciel no sen-
tido de implementar, o mais rapidamente possível, um 
GEASE nacional, a fim de dar suporte à Secretaria 
de Agricultura do Estado afetado, caso necessário. O 
fundamental, a nosso ver, é a formalização da adesão, 
pelos Estados, conforme mencionado aqui pelo Dr. 
José Zeferino. Temos em mente que 9 formalizarão, em 
junho, essa adesão ao plano: os 3 do Sul; São Paulo 
e Minas Gerais; Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito 
Federal, e, provavelmente, Mato Grosso. A Bahia tem 
manifestado essa intenção.

Chamo a atenção dos senhores para o seguinte: 
esse é um bom plano de prevenção, atende aos re-
quisitos do setor, mas é preciso implementá-lo. Sem 
recursos, não sairá do papel. Outra medida importante, 
que o Ministério da Agricultura está avaliando, é a cria-
ção de um banco de vacinas no exterior. Precisamos, o 
mais rapidamente possível, incrementar o programa de 
monitorias nas aves comerciais e de fundos de quintal 
e aumentar a rede de laboratórios, o que já está sendo 
feito pelo Ministério da Agricultura,.

Volto a insistir: de alguma maneira, temos de fa-
zer uma discussão bastante ativa com o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário para incentivar a avicultura 
familiar, pelo menos naqueles Estados e regiões onde 
a agricultura industrial é importante.

Devemos criar fundos de indenização em todos 
os Estados e comitês estaduais de sanidade avícola, 
treinar GEASEs em todos os Estados, realizar simula-
dos e compartimentar a avicultura brasileira.

Temos, de alguma maneira – e faço apelo aos 
Srs. Deputados para que nos ajudem nesse sentido 
–, que conscientizar o Governo, principalmente sua 
área econômica, de que sanidade animal é patrimô-
nio tão ou mais importante que reserva de minério. O 
Brasil acabou de declarar sua autonomia em petróleo. 
Felicitamos o Governo por isso. Mas defesa sanitária 
é patrimônio. O Brasil é o maior exportador mundial 
de carne bovina e pode se transformar em importante 
exportador de carne suína e produtor e exportador de 

carne de peru. Sem uma defesa sanitária compatível 
em número de veterinários no serviço público federal 
e nos Estados e sem recursos para custear, equipar e 
operacionalizar a área, será muito difícil sustentar essa 
condição de maior exportador mundial de carnes e de 
grãos. Preservar a defesa sanitária é uma maneira de 
assegurar o futuro de nossos filhos e netos.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) 

– Obrigado, Dr. Ariel Antônio Mendes.
Com a palavra o Dr. César Borges de Souza, 

Presidente da Associação Brasileira das Indústrias 
de Milho. 

O SR. DEPUTADO FRANCISCO TURRA – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) 
– Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO TURRA – Sr. 
Presidente, hoje, estamos realizando reunião importan-
tíssima, analisando tema fundamental, contando com 
as presenças do Sr. Ministro da Saúde, do Secretá-
rio de Defesa, de ilustres Deputados, de convidados, 
pessoas extremamente responsáveis. Talvez todos 
tenhamos ouvido, no início, que mal percebi, gritaria, 
algazarra, na entrada da Casa.

Ocorreu fato que quero deixar registrado para 
que possamos tomar as providências cabíveis. Houve 
invasão na Câmara dos Deputados, com depredação, 
destruição. Houve a selvageria de um grupo denomina-
do MLST. Aproximadamente 300 pessoas adentraram, 
espancaram, jogaram um carro na porta da Instituição. 
O problema já está contornado.

Aqui estão pessoas responsáveis para tratar de 
assunto sério, a exemplo do Sr. Ministro. 

Esse grupo do MLST fez uma invasão, um arras-
tão, bateu em pessoas. Os rastros desse vandalismo 
estão na Casa. E o pior, ficaram confinados no Salão 
Verde, e lá permaneceram até o momento em que se 
dispuseram a, pacificamente, sair.

Nesta Comissão nós nos sentimos inseguros. 
Imagine se a horda viesse para cá, o que acontece-
ria. Solicito a V.Exa. que leve nosso protesto, nossa 
indignação à Presidência. Esta Casa tem de reagir à 
altura. Se não houver uma posição firme, frontal, es-
taremos ameaçados, será temerário convidar alguém 
para assistir a uma audiência pública.

É o registro que faço, Sr. Presidente, até para dizer 
que o tema que nos envolve aqui e que nos preocupa 
é de fundamental importância. Estamos aqui porque 
queremos ser solidários com as ações dos Ministérios 
envolvidos. Mas não podemos, sinceramente, silenciar 
e permitir que permaneçam invasores, tranqüilos, até 
o momento que quiserem sair: “Quero sair, vou sair. 
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Entrei, destruí, bati, deixei rastro de sangue, mas não 
tem problema nenhum, e saio.”

Que leve V.Exa. nosso protesto. É, ao menos, 
minha manifestação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) 

– Deputado Francisco Turra, acolho a reclamação de 
V.Exa. Compartilho de sua preocupação, que é a de 
todos os Deputados desta Casa. A Comissão a levará 
ao Presidente Aldo Rebelo.

Com a palavra o Dr. César Borges, Presidente da 
Associação Brasileira das Indústrias do Milho.

O SR. CÉSAR BORGES DE SOUZA – Agradeço 
a V.Exas. o convite. Cumprimento todas as autorida-
des, parabenizo a Frente Parlamentar da Agricultura 
pela iniciativa. Saio daqui bem mais confortável do que 
quando cheguei.

A ABIMILHO, entidade que congrega a indústria 
alimentícia do milho, está envolvida apenas pelo inte-
resse de se relacionar com a cadeia produtiva ligada 
ao milho. Como foi dito, há pouco, pelo Dr. Marcelo, 
do Ministério da Agricultura, pelo menos 4 milhões de 
pessoas estão envolvidas com milho e soja no País. 
O Dr. Ricardo Gonçalves ressaltou que há um prejuízo 
hipotético de 20 bilhões.

A preocupação da ABIMILHO é que o Governo 
não age prontamente na defesa do milho, nosso foco 
de atenção. Tivemos uma queda brutal nas vendas, 
após ter sido anunciada gripe aviária, quando desabou 
o mercado. Na ocasião, acompanhamos os preços do 
frango caindo violentamente. A preocupação é a con-
seqüência disso para o milho.

O Brasil produzia acima de 40 milhões de to-
neladas. Na entrada da safra do milho, do dia para a 
noite, os preços desabaram. Se não fosse a pronta 
ação do Governo Federal de fazer leilões de PEP, a 
situação teria se agravado muito mais. Nesse sentido, 
parabenizo o Governo Federal. Gostaria que houves-
se prontidão para garantir preço mínimo. Sugiro ações 
mais concretas no mercado futuro. Este é o momento 
de formar a opinião do plantador, porque a agricultura 
vive fase muito difícil.

Se neste momento o Governo Federal iniciar 
compras em bolsas de mercado de futuro, com preços 
definidos como preços mínimos, com certeza o produ-
tor começará a se animar para vender futuro. Com a 
chegada do futuro agrícola, cria-se todo um ambiente 
de melhora para o plantador de milho especialmente.

Nossa entidade promoveu, em Brasília, a Sema-
na do Milho, com a preocupação de trazer de volta o 
hábito do seu consumo na alimentação humana. Plei-
teamos ao Governo Federal incluir a indústria alimen-
tícia para efeito dos leilões PEP, já que é assunto que 

só permite que o escoamento da produção do milho 
seja feito para utilização de alimentação animal. Essa 
é uma injustiça para a indústria alimentícia.

Há 3, 4 anos, o limite de IGF para a indústria era 
4 vezes maior do que é atualmente. Se a indústria pu-
der fazer aquisições de milho neste momento, poderá 
dar um sinal concreto aumentando seus estoques e, 
com isso, ajudar a fortalecer o preço do milho, além 
de ser um estímulo ao plantio. Todos sabemos que a 
indústria do milho representa apenas 10% do consu-
mo. Imaginem os senhores se houver uma queda de 
20%, 30% na produção de milho, como será difícil a 
nossa vida, como o preço da nossa matéria-prima ficará 
brutalmente encarecida se não tivermos equacionado 
esses problemas.

Muito obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) 

– Com a palavra o Dr. Argileu Martins, Diretor do De-
partamento de Assistência Técnica e Extensão Rural 
da EMATER, do MDA.

O SR. ARGILEU MARTINS DA SILVA – Sr. Pre-
sidente da Comissão, Sr. Ministro, Srs. Secretários de 
Estado, dirigentes de organizações de classe da agri-
cultura, Sras. e Srs. Parlamentares, neste caso espe-
cífico, a participação do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário associa-se à ação que está sendo desenvolvi-
da, principalmente pelos Ministérios da Agricultura e 
da Saúde, no sentido de articular e organizar a Rede 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, 
composta hoje por aproximadamente 20 mil profissio-
nais, que estão em todos os Estados. 

Nesse aspecto, o Ministério, em parceria com 
outros Ministérios aqui já mencionados, organizou 
uma videoconferência para que todos esses exten-
sionistas espalhados pelo Brasil pudessem obter, a 
tempo, as informações necessárias sobre o que fazer 
em caso de suspeita da gripe aviária. Como estão em 
contato permanente e direto com esses agricultores 
familiares, eles foram orientados, por meio dessa vi-
deoconferência – a qual foi gravada, e o DVD e o VHS 
foram distribuídos a essas organizações de extensão 
rural, principalmente às EMATERs – a saber o que fa-
zer, principalmente procurar os serviços de vigilância 
sanitária existentes nos Municípios. Portanto, essa foi 
uma das ações de nosso Ministério.

Buscamos ainda estruturar o sistema de crédito 
rural, através do PRONAF. Temos hoje aproximadamen-
te 20 mil operações de crédito para esse segmento, a 
grande maioria empréstimos de investimentos para agri-
cultores integrados com a indústria. A grande maioria 
dos financiamentos já está liquidado. Portanto, neste 
momento, não temos nenhum problema de inadimplên-
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cia com os créditos direcionados ao investimento da 
avicultura para os agricultores integrados. 

No caso dos financiamentos aos agricultores 
mais pobres, da avicultura familiar, temos orientado 
os extensionistas e estamos em articulação, neste 
momento, com os agentes financeiros, de modo a 
que esses técnicos que orientam esses agricultores 
evitem ou efetivamente não executem operações de 
crédito para a avicultura de subsistência. Portanto, são 
medidas que atendem à solicitação feita pela UBA, as 
quais, evidentemente, permitem que o Governo não 
venha a fomentar esse tipo de atividade. 

Evidentemente, apesar dessas atividades, no 
Brasil mais de 2 milhões de propriedades têm criações 
de aves, principalmente de frangos e galinhas caipiras. 
O que fizemos foi orientar os técnicos que assistem 
a essas famílias a que estejam conscientes do perigo 
e assim possam tomar todos os cuidados, principal-
mente aqueles relativos ao contato dessas aves com 
as aves migratórias. 

Essa tem sido a ação do Ministério que, como 
participante convidado do grupo interministerial, acom-
panha atenta e ativamente as decisões, os encaminha-
mentos decididos por aquele grupo. 

Tem sido esse o papel do Ministério, de modo 
que a nossa principal estratégia é cuidar que os exten-
sionistas – repito, uma rede formada por mais de 20 
mil técnicos, principalmente nas EMATERs – possam 
estar atentos a esse problema.

Além da videoconferência, da qual participou o 
Dr. Marcelo aqui presente, também imprimimos uma 
cartilha direcionada a esses extensionistas, para que 
eles, uma vez conscientes do problema, possam atuar 
de maneira efetiva junto a esse público, a essas famí-
lias da agricultura familiar.

É o que temos a relatar neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) 

– Muito obrigado, Dr. Argileu. 
Com a palavra o Deputado Carlos Batata
O SR. DEPUTADO CARLOS BATATA – Sr. Pre-

sidente; Sr. Ministro da Saúde, que nos honra com sua 
presença; Sr. Secretário Nacional de Defesa Agrope-
cuária, Gabriel Maciel; Sr. Secretário Jarbas Barbosa; 
Sras. e Srs. Parlamentares, diretores de empresas 
ligadas ao setor da avicultura, Sr. Secretário de Esta-
do, a quem cumprimento em nome do Secretário de 
meu Estado, Dr. Ricardo Rodrigues; representantes 
de setores ligados ao agronegócio da avicultura, na 
realidade, a intenção desta Comissão, da Frente Par-
lamentar da Avicultura e do Senado Federal é termos 
o Brasil livre da gripe aviária. Temos certeza de que 
o País está e vai continuar fazendo o dever de casa. 
Essa é a nossa obrigação. 

No momento em que este Parlamento se une, 
sem levar em conta as cores partidárias, a pedido dos 
setores interessados e a partir da necessidade de im-
pedir que a gripe aviária chegue ao País, quero fazer 
um breve resumo para que possamos, efetivamente, 
levar o assunto adiante e termos algo de concreto.

Realizar uma audiência pública deste porte, à 
qual comparecem o Dr. Júlio Zoé, uma pessoa expe-
riente, que representou o Ministério da Agricultura, e 
o setor privado, sem uma meta a ser cumprida, faria 
com que a reunião caísse no vazio. 

Pois bem, para evitar a gripe aviária, e, conse-
qüentemente, impedir que ela chegue ao ser humano, 
além daquilo que já foi muito bem citado, há um fator 
fundamental: recursos, dinheiro. Sem recursos, nem 
o Ministério da Agricultura nem o Ministério da Saúde 
poderão, efetivamente, colocar em prática aquilo que 
foi planejado.

Eu diria que para regionalizar, equipar labora-
tórios, portos e aeroportos na vigilância de aves mi-
gratórias e contratar técnicos em caráter emergencial 
é preciso passar efetivamente pelas Secretarias de 
Agricultura dos Estados da Federação e pela capaci-
dade de o Congresso ajudar os Ministérios da Saúde 
e da Agricultura a obterem recursos suficientes, uma 
vez que o combate à gripe aviária não estava prevista 
no Orçamento. 

É sabido que o produtor já teve perda de renda, 
apesar de os gastos mostrarem que a exportação em 
2006 praticamente se equilibrou, com uma pequena que-
da, mas houve um incentivo em 2005. O setor de expor-
tação da avicultura brasileira se preparou para crescer 
numa proporção maior, mas não conseguiu devido ao 
reflexo da gripe aviária que surgiu em outros países. 

Além de serem necessários recursos suficientes 
para implantar o sistema de defesa aqui mencionado, é 
preciso levar em conta que houve perda da renda do setor 
avícola, que, de alguma forma, terá de ser recompensado. 
Temos o parcelamento do INSS, e o Deputado Moacir 
Micheletto está apresentando uma emenda que prevê o 
parcelamento em 180 meses; o crédito presumido, que 
baixou para 60, e lutamos agora para que chegue a 80. 
Eu diria que a conta é 1 tostão para 1 milhão.

Eu perguntava ao Ministro da Saúde, em reunião 
para tratarmos da gripe aviária, qual seria o valor es-
timado dos prejuízos caso a gripe chegasse ao Brasil 
– e, se Deus quiser, não vai chegar. Perguntava tam-
bém ao setor da avicultura, através de suas coopera-
tivas, da UBA, quais os prejuízos para o Pais nesse 
setor que gera 4 milhões e 800 mil empregos diretos e 
indiretos, contribui com 1,5% do PIB – no meu Estado 
é 2,5% do PIB, gerando lá 110 mil empregos. Ora, se 
juntarmos a isso o milho e laboratórios, eu diria que 
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esse prejuízo pode chegar a 150 bilhões de dólares, 
em números estimados. 

As informações que temos dão conta de que com 
menos de 500 milhões de reais o Ministério da Agri-
cultura teria como fazer a defesa de forma organizada. 
Daí este Congresso estar em parceria com o Poder 
Executivo, com o Ministério da Saúde, com o Ministério 
da Agricultura, mas parceria a um ponto limite, para 
que investimentos cheguem aos 2 Ministérios e não 
comprometam o trabalho efetivo no combate à gripe 
aviária a fim de proteger o ser humano, os empregos 
e o País que mais exporta. 

Para concluir, a exemplo do que houve na épo-
ca da doença da vaca louca, poderíamos, nesta crise, 
ter a capacidade de mostrar ao mercado mundial que, 
além de sermos os maiores exportadores de frango 
do mundo, fazemos o dever de casa; mostrar que fica-
remos efetivamente quase que livres da gripe aviária. 
Começaríamos, então, a expandir o mercado externo 
para nosso produto e gerar mais empregos. 

Era essa a nossa intervenção como Presidente 
da Frente Parlamentar da Avicultura. Reafirmo que 
é preciso que o Poder Executivo reflita, para que se 
gaste 1 tostão agora, o que evitará que se gaste 1 mi-
lhão amanhã.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – In-

formo aos Srs. Parlamentares e convidados que o Presiden-
te da Casa solicita o encerramento da nossa reunião. 

Passo a palavra, por 1 minuto, ao Sr. Ministro da 
Saúde, para suas considerações finais.

O SR. DEPUTADO LEONARDO VILELA – Pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) 
– Há votação nominal na Casa.

O SR. DEPUTADO LEONARDO VILELA – Sr. 
Presidente, como autor do requerimento que motivou 
esta audiência pública, que depois contou com a adesão 
do Deputado Ronaldo Caiado, da Frente Parlamentar 
da Avicultura, presidida pelo Deputado Carlos Batata, 
do Senado Federal, e da Comissão de Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio, que V.Exa. preside, gostaria 
que fosse assegurada a minha palavra.

O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) 
– Pela ordem, Deputado Fernando de Fabinho.

O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO 
– Já que estou contemplado...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO 

– O.k., nem precisei argumentar. O Deputado Batata 
já entendeu tudo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) 
– Vamos fazer um revezamento aqui, porque estamos 
em votação nominal no plenário. 

Passo a palavra ao Deputado Leonardo.
O SR. DEPUTADO LEONARDO VILELA – Muito 

obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Ministro da Saúde; representantes dos Minis-

térios do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura, 
a quem cumprimento na pessoa do Dr. Gabriel, Se-
cretário Nacional de Defesa Agropecuária; Deputado 
Carlos Batata, Presidente da Frente Parlamentar da 
Avicultura; Srs. Parlamentares, representantes do setor 
privado da avicultura nacional. 

O que nos motivou a formular o requerimento 
desta audiência pública foi o impacto que a influenza 
aviária causa, primeiro, na saúde humana – falo isso 
como médico – e também o impacto econômico em 
dos setores mais importantes da nossa economia, que 
é o da avicultura, além de repercussões importantíssi-
mas na agricultura, uma vez que a soja e o milho são 
insumos básicos da avicultura.

O Brasil hoje é o maior exportador de frango 
do mundo. Ao mesmo tempo em que sofre os efeitos 
da queda de consumo dos países importadores, que 
nos causa prejuízos econômicos, abre-se a oportuni-
dade para que se aproveite da situação sanitária em 
outros países produtores e possamos ocupar, com 
competência, esse espaço, com benefícios para o 
País. Essa é a nossa visão. Para que isso aconte-
ça, precisamos que os Ministérios da Agricultura e 
da Saúde tenham programas eficazes de prevenção 
dessa zoonose. 

Fico feliz em saber que os Ministérios da Agri-
cultura e da Saúde estão tomando providências ade-
quadas para impedir isso, mas quero ressaltar uma 
preocupação do setor privado: são os recursos, tanto 
materiais quanto humanos, que estão hoje à disposição 
dos Ministérios suficientes para impedir a entrada do 
vírus da influenza aviária no Brasil? Esperamos que 
não ocorra, mas se tivermos um surto desse vírus, o 
Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde, o Go-
verno Federal estão preparados para isolar esse foco, 
para tomar as medidas necessárias para que o País 
não tenha prejuízos com perda de vidas humanas, 
uma vez que a letalidade do vírus é altíssima, chega 
a 50%, e, por outro lado, não tenha prejuízos econô-
micos de grande monta?

Gostaria de dirigir essa dúvida ao Exmo. Minis-
tro da Saúde e ao Dr. Gabriel, Secretário Nacional de 
Defesa Agropecuária, porque o objetivo desta Casa é 
auxiliar o Poder Executivo nas medidas necessárias 
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para conter essa epidemia. Nós queremos e podemos 
ajudar, como tem sido praxe da Comissão de Agricultu-
ra, aumentando os recursos disponíveis, especialmente 
para a defesa agropecuária. Isso, temos feito aqui nos 
últimos anos, por meio de modificações no Orçamento, 
de emendas de bancada, de emendas de Comissão, o 
que faz com que os recursos destinados a essa área 
tão importante, tão fundamental sejam suficientes para 
que o País não tenha danos econômicos ou à saúde 
humana que possam ser irreparáveis.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) 
– Obrigado, Deputado Leonardo Vilela.

Com a palavra o Deputado Zonta. S.Exa. disporá 
de 3 minutos.

O SR. DEPUTADO ZONTA – Sr. Presidente, Sr. 
Ministro, Sr. Gabriel Alves Maciel, lideranças do setor; 
Sr. Zoé Silveira, que contribuiu com o surgimento no 
Brasil da moderna avicultura, desde o primeiro aviário 
em nossa terra, merece uma homenagem desta Casa 
por tudo que representa para o setor avícola no País; 
Sr. Ricardo Gonçalves, que representa a indústria ex-
portadora de frango; Sr. José Zeferino Pedrozo, que 
também representa a indústria; demais lideranças e 
caros colegas; Sr. Ministro da Saúde, o Ministério da 
Agricultura e demais Ministérios que encaminham esse 
plano de prevenção à gripe aviária.

Manifestamos preocupação, eu e o Deputado 
Moacir Micheletto, com o que foi publicado espalhafa-
tosamente em algumas revistas nacionais: 50 milhões 
perecerão, pandemia – e com datas. Isso é uma irres-
ponsabilidade. Não podemos continuar admitindo esse 
tipo de irresponsabilidade. 

No passado, tivemos na suinocultura a famigerada 
peste suína africana e, por meio da propaganda, des-
truímos um setor. Nossa grande preocupação é a con-
tínua propaganda sobre a gripe aviária. Não devemos 
fazer isso. Temos de desenvolver ações de prevenção 
e não fazer propaganda. Não temos gripe aviária. Se 
definirmos um plano de prevenção, não vamos ter gripe 
aviária. Agora, se continuarmos fazendo propaganda, 
vamos acabar admitindo que temos a doença. 

Registro meu protesto contra esse cartaz. Não 
sei quem o idealizou. Lamentavelmente, está dentro 
da Casa. Com essa imagem, vemos que esse não é 
um pintinho do Brasil, deve ser da Ásia. O nosso, Dr. 
Ricardo, é aquele pintinho sadio que o senhor publi-
cou, e não aquele com termômetro e gripe. Registra-
mos nosso protesto contra esse sensacionalismo que 
muitas vezes se quer fazer. Precisamos tomar medi-
das de prevenção com todos os cuidados, como bem 
disse o Sr. Ministro.

Reforço a necessidade de regionalizar urgente-
mente toda a sistemática para que não haja aumento 

dos prejuízos. Precisamos tratar dos recursos para 
investimentos. Uma propriedade agrícola pode ser a 
solução para realizarmos ações de prevenção. Portan-
to, temos de disponibilizar esses recursos tanto para o 
avicultor tradicional quanto para o pequeno avicultor, 
a fim de que ele possa fazer mudanças e continuar 
produzindo com segurança, principalmente os recur-
sos da defesa. 

Considero os recursos da defesa uma vergonha. 
Já editamos aqui um volume chamado Aftosa: desastre 
anunciado. Esperamos que, no futuro, não tenhamos 
de publicar Gripe Aviária: desastre anunciado. 

Dissemos, durante 3 anos, que não havia recursos 
para a defesa – e o Sr. Gabriel Alves Maciel, Secretário 
de Defesa Agropecuária, sabe. O Governo, neste ano, 
enviou para esta Casa um orçamento de 50 milhões de 
reais. Esta Comissão conseguiu ampliar para 116 mi-
lhões de reais, que foi contingenciado em 45%. Como 
vamos fazer defesa sem dinheiro? É uma irresponsabi-
lidade do setor de planejamento e da área econômica 
do Governo. É preciso ter recursos disponíveis para a 
prevenção e erradicação da doença.

Há uma grande preocupação com os portos e ae-
roportos devido ao fato de não haver nenhuma medida 
em prática, só no papel. Aliás, V.Exa. citou 3 casos. É 
bom reafirmar que não houve nenhum problema de 
influenza aviária, mas uma gripe comum, porque da-
qui a pouco sai a seguinte manchete: Três cidadãos 
vieram da Ásia com gripe aviária. Não custa nada uma 
manchete sensacionalista como essa criar problemas. 
Temos de agir rapidamente. 

Sabemos que foram adquiridos incineradores e 
detectores de matéria orgânica. Sr. Ministro, por que 
não foram instalados ainda? O que está impedindo co-
locar em prática uma fiscalização rigorosa nos portos 
e aeroportos? Na minha modesta visão, aí pode estar 
residindo o problema de entrada da gripe aviária. 

Se Deus quiser e Ele quer, como nós também o 
queremos –, não vai haver gripe aviária no Brasil. Mas 
é preciso prevenir.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 

– Obrigado, Deputado Zonta. 
Fui informado pelo Deputado Anivaldo Vale de 

que 2 palestrantes ficaram sem falar em função do iní-
cio da Ordem do Dia. Como já solicitamos aos Depu-
tados que votassem e voltassem para a Comissão, vou 
passar a palavra para o Sr. José Zeferino Pedrozo e 
depois para o Sr. Sadi Marcolin. Cada orador disporá 
de 5 minutos.

Com a palavra o Sr. José Zeferino Pedrozo.
O SR. JOSÉ ZEFERINO PEDROZO – Sr. Presi-

dente, prezado Deputado Abelardo Lupion, que preside 
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esta audiência pública, em nome do Ministro da Saúde, 
José Agenor Álvares, saúdo a Mesa e os autores do 
requerimento que deu origem a este encontro, o Se-
nador Jonas Pinheiro e os Deputados Ronaldo Caiado 
e Leonardo Vilela. 

Na tarde de hoje, ouvimos a palavra tranquili-
zadora do Poder Público. Temos acompanhado efe-
tivamente o que o Poder Público está fazendo para 
evitar a entrada da gripe aviária no País. Ouvimos a 
palavra dos representantes do setor industrial, em-
bora tenhamos sido anunciados pelo Senador Jonas 
Pinheiro e pelo nosso conterrâneo, Deputado Zonta, 
como representantes da indústria. Presidimos uma co-
operativa central, com 17 cooperativas filiadas e mais 
de 60 mil produtores, pequenos e médios produtores 
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato 
Grosso do Sul. Certamente, já ouvimos o suficiente, 
e, por bondade, o Presidente desta reunião nos con-
cedeu a palavra. 

Estamos aqui representando a Confederação Na-
cional da Agricultura e, como Presidente da Federação 
de Santa Catarina, recebemos essa honrosa delega-
ção. Certamente, não vamos ocupar mais do que 3 
minutos para dizer que o surgimento da gripe aviária 
teve como impacto imediato a redução do consumo 
médio do frango, tendo atingido o nosso mercado na 
redução do ritmo de crescimento das exportações. O 
consumidor saiu ganhando à custa da redução dos 
preços recebidos pelos produtores de frango. Isso é 
tão verdade que o consumo per capita interno da car-
ne e do frango aumentou de 33,9 quilos per capita, 
em 2004, para 35,4 quilos em 2005. A maior oferta de 
frango no mercado interno em 2006 está contribuindo 
para reduzir o faturamento bruto dos produtores. 

A CNA, no seu primeiro levantamento do valor 
bruto da produção para 2006 – e peço aos senhores 
que atentem para esses números – projeta uma redu-
ção do valor bruto da produção da avicultura de corte 
de 17,5 bilhões, em 2005, para 17,2 bilhões em 2006. 
Seria muito pouco esse valor se essa estimativa de 
redução do valor bruto de produção não fosse exclusi-
vamente da queda de preço recebido pelos produtores 
e pela cadeia produtora de frango. 

O setor de produção de carne deverá aumentar, 
de 9.297 mil toneladas no ano passado, para 9.895 mil 
toneladas em 2006. Isso significa um aumento de mais 
de 600 mil toneladas e redução no valor da receita da 
cadeia produtiva.

Temos 2 grandes desafios no momento. O pri-
meiro é o de manter o nosso plantel livre da gripe avi-
ária, o que, se Deus quiser, vai acontecer. O segundo 
é preencher os espaços internacionais.

Quanto à queda do preço do frango, a caminho 
de Brasília, lemos nos jornais de hoje que houve a 
maior deflação desde 2000, e o grande responsável 
por essa deflação foi o setor de alimentos. É desne-
cessário frisar aqui para esta seleta platéia, composta 
por Ministro, Parlamentares, Secretários de Agricultura 
e membros do setor produtivo, que alguém está pa-
gando esta conta. Segundo nossa experiência, pode-
mos afirmar que, diante de dificuldades, é represado 
o elo mais fraco da cadeia, ou seja, sem sombra de 
dúvida, o produtor.

O ano de 2005 foi bom, como vimos nos gráficos 
exibidos pela ABEF, por meio de seu dinâmico Presi-
dente Executivo, o Sr. Ricardo. Ocorre que estamos 
em 2006, e o quadro é bem diferente.

A CNA entende que algumas ações são neces-
sárias. A primeira é o fortalecimento da defesa agrope-
cuária do Ministério da Agricultura e Abastecimento e 
uma estratégia para a manutenção da sanidade aviária 
em nosso País. Os recursos destinados à defesa não 
podem ser analisados como simples gastos de custeio, 
mas como investimento que o País faz no aumento do 
comércio mediante incrementação da exportação e 
também do mercado interno.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 

– Agradecemos a participação ao Sr. José Zeferino 
Pedrozo, representante da CNA.

A duas únicas representantes do sexo feminino 
acabaram de me comunicar que não tiveram oportuni-
dade de falar, e eu não posso realizar uma audiência 
pública, tendo convidado pessoas dos mais variados 
lugares do Brasil, sem dar a todos os convidados opor-
tunidade de se manifestarem. Assim sendo, concedo 
a palavra à Sra. Aneli Dacás Franzmann, Diretora do 
Departamento das Indústrias Intensivas em Mão-de-
Obra e Recursos Naturais do MDIC. S.Sa. dispõe de 
5 minutos.

A SRA. ANELI DACÁS FRANZMANN – Sr. Pre-
sidente Abelardo Lupion, Sr. Ministro José Agenor, 
Srs. Parlamentares, Srs. Secretários de Estado, Sr. 
Zoé Silveira e membros do setor produtivo por S.Sa. 
representados; colegas de trabalho, membros da im-
prensa, a todos minhas saudações.

O MDIC, na verdade, vem hoje aqui falar um 
pouco sobre os impactos e a influência que a possi-
bilidade da não-gripe aviária poderia gerar na produ-
ção, na industrialização e comercialização do setor 
como um todo.

Acho que o assunto, sob esse aspecto, foi ex-
tremamente divulgado e discutido, bem como os per-
centuais, embora alguns de maneira um tanto quanto 
divergentes. Neste momento, sob a orientação do Mi-
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nistro Furlan, passo a falar das perspectivas e do que 
nós entendemos importante de ser trabalhado dentro 
da cadeia produtiva da indústria de carnes.

Esse setor é, na nossa percepção, um dos mais 
importantes dentro do processo de desenvolvimento 
da cadeia como um todo, e estamos desenvolvendo 
um trabalho dentro da política industrial e tecnológica 
de comércio exterior.

Esse desempenho do setor, ao mesmo tempo 
em que sinaliza boas perspectivas, também aponta 
novos problemas e desafios. O mercado externo vem 
apresentando uma crescente exigência em relação 
aos produtos importados no que se refere à qualida-
de do produto, informação, sanidade animal, aspecto 
ambiental e social. Todos esses pontos vêm se cons-
tituindo em importantes barreiras tarifárias em merca-
dos relevantes, como Estados Unidos, Japão e União 
Européia. 

Tais exigências nesses mercados externos têm 
estimulado mudanças tecnológicas que demandam do 
setor produtivo investimentos vultosos. Nesse aspecto, 
em função da dispersão geográfica e das diferentes 
escalas das empresas, dessa pressão originada pelos 
mercados estrangeiros, o MDIC, em parceria com o 
setor privado, órgãos de Governo, trabalhadores e o 
Congresso Nacional, optou e decidiu por tratar de um 
fórum de competitividade da cadeia produtiva – e quero 
falar em especial do grupo que trata das aves.

Entendemos, dentro da política industrial e tec-
nológica de comércio exterior, que esse setor preci-
sa continuar trabalhando, despertando e crescendo, 
embora seja necessária essa prevenção de que aqui 
tão bem se falou. O Ministério vem atuando conjunta-
mente com outros órgãos do Governo no que tange, 
primeiro, a uma sala de acompanhamento que vamos 
ter para dar apoio e aporte ao setor produtivo. Também 
estamos iniciando um trabalho, por intermédio de um 
grupo ad hoc, com o setor produtivo e os órgãos que 
fazem parte desse fórum para fazer um levantamento 
do que efetivamente a indústria necessita por parte do 
Governo numa possível pandemia ou coisa que o valha. 
Então, nesse aspecto, estamos participando. 

No âmbito de trabalho, a nossa preocupação com 
o setor produtivo é viabilizar abertura de mercados; 
modernizar o parque industrial e tecnológico; gerar 
novos produtos de alto valor agregado, porque per-
cebemos, nos gargalos das indústrias como um todo, 
que temos muita falta de aproveitamento dos dejetos 
e subprodutos. Estamos tratando ainda do controle e 
fortalecimento sanitário; da certificação em parceria 
com o Ministério da Agricultura. Estamos avançando 
nas negociações internacionais, tentando superar as 
barreiras tarifárias e não-tarifárias que sempre tendem 

a diminuir nosso espaço no exterior. Pensamos muito 
na questão do marketing interno e internacional, por-
que se nossas exportações e nosso produto não têm 
visibilidade, é preciso investir mais no marketing. 

Falou-se muito no aumento do consumo interno e 
na queda das exportações. No MDIC, até o momento, 
visualizamos uma pequena queda nas exportações, de 
em torno de menos 8%, mas no geral percebemos um 
aumento de quase 8%, inclusive no consumo interno. 
Em momentos de crise, temos de encontrar viabilida-
de e soluções para nossos problemas. Nesse quesito 
temos de fazer com que os elos da cadeia produtiva da 
indústria de carnes, em especial a de frango, atuem da 
porteira para dentro e da porteira para fora, para que 
tenhamos termos produto com alto valor agregado.

Por isso participamos desse movimento. Aliás, o 
Ministro Furlan tem dado todo seu apoio nesse sentido, 
ao colocar o Ministério à disposição do setor produtivo 
e também desta Casa.

Em nome do Ministério, agradeço à Comissão a 
oportunidade. Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Muito obrigado, Sra. Aneli Dacás Franzmann. 

O Sr. Sadi Marcolin, cavalheirescamente, faz 
questão de passar a sua vez para a Sra. Paula Mon-
tagner, que irá usar da palavra. 

Com a palavra a Sra. Paula Montagner.
A SRA. PAULA MONTAGNER – Sr. Presidente, 

Sr. Ministro José Agenor Álvares, colegas dos Minis-
térios e representantes do setor privado, estou repre-
sentando o Ministro do Trabalho, que, devido a com-
promisso previamente agendado fora do País, não 
pôde comparecer a esta reunião. Trago da parte de 
S.Exa. um abraço a todos e, seguramente, a incum-
bência de transmitir sua satisfação em saber que boa 
parte do percurso tem sido cumprido para garantir que 
a gripe aviária não chegue ao Brasil, ou, se chegar, 
seja controlada. 

No entanto, o Ministro também me incumbiu de 
relatar sua preocupação quanto a uma nota negativa, 
talvez uma das mais claras, qual seja, a diminuição de 
postos diretos de trabalho na cadeia produtiva de aves 
e na de abate de aves nos últimos 2 meses. Segundo 
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempre-
gados – CAGED, constituído a partir de informações 
das empresas ao Ministério do Trabalho, nos últimos 
2 meses houve diminuição de 7.200 empregos diretos 
associados a criadores e a abatedouros, ou seja, nas 
2 cadeias produtivas. Isso representa 4,5% dos em-
pregos diretos gerados por essas atividades. Não é um 
número desprezível; muito pelo contrário. Até feverei-
ro, as empresas conseguiam equilibrar contratações 
e demissões em patamar bastante elevado, enquan-
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to os meses de março e abril mostraram a reversão 
dessa situação. 

Como sabemos, as informações acerca da gera-
ção de empregos nesses 2 setores são apenas uma, 
digamos, sinalização do que se passa no mercado. 
Conforme observado pelos colegas que me precede-
ram, muitos produtores de outros segmentos da ativi-
dade produtiva, como o de rações, medicamentos e, 
sobretudo, o da soja e do milho, que são importantes 
para a criação de postos de trabalho, já vinham apre-
sentando marcas negativas do ponto de vista de gera-
ção de empregos. Contribuiu para isso a estiagem no 
Sul, que agora atinge também a Região Centro-Oeste. 
Esse é outro indicador negativo em termos de geração 
de empregos nessas atividades, já alcançando o setor 
de produção de rações, em especial no Centro-Oeste, 
com a eliminação de postos de trabalhos, e também 
uma série de outros serviços. Esses de forma mais di-
fusa, porque raras vezes, exceto em algumas cidades, 
eles estão exclusivamente associados à produção de 
carne de ave. 

Enfim, há sinais negativos quanto ao número de 
empregos numa série de serviços ligados à agricultura 
e à avicultura e também no comércio atacadista e va-
rejista, em açougues, especialmente, segmentos que 
não foram capazes de rebaixar preços para o consu-
midor, como fizeram os supermercados. Enquanto as 
redes de supermercado puderam rebaixar preços, os 
açougues e as feiras-livres não conseguiram fazê-lo. 
Sobre as feiras-livres não temos informações. 

Cito outro aspecto que também não deve ser 
menosprezado. 

Se é verdade que o preço do frango caiu, isso 
significa redução no consumo em outras cadeias com-
plementares, em especial a cadeia de suínos, que já 
vem demonstrando substantiva redução no número de 
novos empregos gerados. 

Considero, portanto, fundamental a disseminação 
de todo o aspecto preparatório que vem sendo feito 
e, principalmente, o incentivo à exportação por meio 
de políticas, principal fator que levou à ampliação dos 
postos de trabalho em todas essas atividades por mim 
enumeradas. Que voltemos a ser capazes de dar conta 
disso, uma vez que os aspectos de crédito e de am-
pliação do tempo para pagamento do endividamento 
daqueles que tinham problemas já foram resolvidos 
no final do mês passado. 

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 

– O Dr. Sadi Marcolin, que está ansioso para falar, vai 
esperar um pouquinho mais. 

Como o Sr. Ministro da Saúde tem compromissos 
daqui a pouco, em nome da Comissão de Agricultura, 

da Comissão de Indústria e Comércio e da Comissão 
de Agricultura do Senado Federal, agradeço a S.Exa. 
o comparecimento, justamente porque ficou mais de 
3 horas conosco e por ter feito explanação extrema-
mente didática. 

Todos já tínhamos conhecimento de que os Mi-
nistérios da Saúde e da Agricultura, principais agen-
tes ativos desse processo, têm demonstrado exemplar 
comportamento para, mais uma vez, mostrar ao mun-
do que somos competentes. Além de sermos produ-
tores, somos competentes em evitar problemas que 
podem advir. 

Trata-se de questão de patriotismo. Sr. Ministro. 
V.Exa. pode estar certo de que, assim como o Minis-
tério gastou parte do seu orçamento para a prevenção 
dessa doença, o que foi muito bem feito – é melhor 
gastar com prevenção do que com remediação —, 
envidaremos todos os esforços para fazer com que 
seu Ministério e também o Ministério da Agricultura 
recebam os recursos necessários. Assim, cumprire-
mos nossa parte. 

Contem com a Câmara dos Deputados, com a 
Comissão de Orçamento, com o Senado Federal. An-
tecipadamente, agradeço aos Ministérios da Saúde e 
da Agricultura por terem tido responsabilidade nesse 
episódio. Se Deus nos ajudar, nossa competência 
não passará de mais um treinamento para, se um dia 
aparecerem futuras doenças, podermos preveni-las 
de imediato.

Com a palavra o Sr. Ministro da Saúde.
O SR. MINISTRO JOSÉ AGENOR ÁLVARES – Sr. 

Presidente, Deputado Abelardo Lupion, agradeço-lhes 
as palavras. Em meu nome e no da equipe do Ministé-
rio da Saúde, colocamo-nos à disposição desta Casa 
para, a qualquer momento, prestar os necessários 
esclarecimentos, trocar idéias, sobretudo, ouvir sug-
estões e, assim, aperfeiçoar nossas políticas na área 
de saúde.

Responderei agora a 2 perguntas feitas direta-
mente a mim, para não passar a idéia de que estou 
me esquivando, mesmo que a pessoa que fez a inda-
gação já não esteja presente.

O Sr. Zoé Silveira comentou sobre a possibilidade 
de o Ministério da Saúde. esperar um pouco mais para 
direcionar o seu gasto para a defesa agropecuária. Não 
resta dúvida alguma de que temos condições, na defesa 
agropecuária, de melhorar o trabalho que o Governo 
vem realizando. Nosso grupo de trabalho, composto de 
22 pessoas que participam das reuniões que realiza-
mos de 3 em 3 semanas, também pensa assim.

Ressalto ainda que até hoje o Governo, na pes-
soa da Ministra Dilma e dos Ministros do Planejamento 
e da Fazenda, não se esquivou da discussão desse 
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tema, tanto que apresentaremos na próxima semana 
todos os custos adicionais que imaginamos sejam ne-
cessários para fazermos a correta cobertura de tudo 
que esteja a nosso alcance.

A discussão que temos travado no Governo tem 
sido muito boa, e tenho certeza absoluta de que o 
Governo não nos faltará, caso haja necessidade de 
recursos adicionais, para protegermos não apenas a 
avicultura, mas também a saúde humana deste País. 
Trata-se de prioridade de Governo, não de prioridade 
isolada do Ministério da Agricultura, do Ministério da 
Saúde ou dos Ministérios que compõem o Grupo Exe-
cutivo Interministerial. Até agora não nos faltou nenhum 
apoio e, tenho certeza, não nos faltará.

Aproveito a ocasião para esclarecer dois pontos. 
Temos dois cenários a trabalhar: o primeiro diz respeito 
a estarmos preparados, tanto na área da agricultura, 
quanto na área da saúde humana. Se acontecer, se 
fizermos a proteção, cumprimos nosso dever. É isso o 
que a população exige de nós. Se não acontecer, te-
remos acumulado experiência para enfrentar futuros 
acontecimentos. Em se tratando da área da saúde, 
melhoraremos a organização dos nossos serviços, 
principalmente dos que se destinam a atender a ur-
gências e emergências. 

Quanto às vacinas que não forem utilizadas, ga-
nhamos em tecnologia e em aprendizado para fazê-las. 
O Brasil tem demonstrado, na área de vacinação em 
massa, que essa política é difundida hoje no mundo 
inteiro. Em vários momentos, perguntam-nos se os 
indicadores de cobertura vacinal que apresentamos 
são realmente verdadeiros. Em relação a cidades de 
outros países, até mesmo os adiantados – o Dr. Jar-
bas chegou dos Estados Unidos na semana passada 
e nos propõe uma mesa interessante –, tais como a 
cidade de maior IDH do mundo, Seattle, uma província, 
Quebec, orgulhamo-nos de dizer que o Brasil, quanto 
à vacinação de proteção em massa, o vírus influenza, 
aproveitando a Copa do Mundo, ganhou de goleada: 
vacinamos 85% das pessoas com idade acima de 60 
anos. A propósito, sábado que vem, para lembrar a 
todos que têm filhos, netos, sobrinhos, faremos a vaci-
nação contra a poliomielite. Trata-se de política pública 
com êxito de 25 anos no Brasil. 

A meu ver, há também um segundo importante 
cenário: o fato de não estarmos preparados e o proble-
ma acontecer, o que representaria um desastre, com 
danos irreversíveis. Talvez para a avicultura existam 
condições de reverter economicamente, com apoio, 
benefícios, créditos e incentivos fiscais, mas para a 
saúde humana não existe. Dependendo do dano, é 
irreversível. Conforme mencionei: trabalhamos com 
um valor de uso, a vida, a saúde. Ela tem custo, mas 

não tem preço, para nós e, com certeza, para V.Exa. e 
para esta Casa, independe de quem esteja perdendo 
a vida – seja pobre, seja rico, seja do Amazonas, seja 
do Rio Grande do Sul, seja qual for a etnia. Nós somos 
obrigados a nos preparar, a trabalhar para que isso 
não aconteça. Se não acontecer, bingo, acertamos na 
obra do acaso e ganhamos. Mas não é isso que temos 
de fazer. Não podemos trabalhar simplesmente com a 
obra do acaso. Temos de trabalhar preparados.

Quanto aos aeroportos e incineradores, diante da 
pergunta feita pelo Deputado Zonta – solicito ajuda ao 
Oscar, Marcelo e Gabriel, caso eu esteja respondendo 
algo errado –, deve ter encerrado anteontem o plano 
de preparação dos aeroportos internacionais. Estamos 
preocupados com o tratamento de todos os resídu-
os e materiais apreendidos. Existem três tecnologias 
disponíveis em estudo: o incinerador, o autoclave e a 
hidrólise alcalina. 

Estamos vendo com os Ministérios da Agricultu-
ra e do Meio Ambiente a possibilidade de dimensão 
espacial nos aeroportos, para saber que tecnologia é 
mais adequada para implantarmos. 

Mas desejo ressaltar a profunda integração dos 
órgãos do Governo que trabalham nos aeroportos, 
principalmente nos aeroportos internacionais, nossa 
fundamental preocupação neste momento. Eles estão 
trabalhando integrados, dando mostras de que essa é a 
resposta a ser dada. É uma prioridade pública, uma po-
lítica pública proteger tanto o setor da avicultura quanto 
o setor da saúde humana. Os quatro órgãos que têm 
responsabilidade direta – Receita Federal, VIGIAGRO, 
ANVISA e INFRAERO – têm feito esforço único para 
trazer um plano exeqüível, a fim de transmitirmos à popu-
lação que estamos trabalhando para protegê-la. 

Por fim, agradeço a todos a participação e, mais 
uma vez, coloco-me à disposição desta Casa para 
qualquer outro esclarecimento porventura necessário.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 

– Agradeço ao Ministro a colaboração.
Peço ao Deputado Carlos Batata, Presidente da 

Frente Parlamentar da Avicultura, que acompanhe o 
Ministro até a saída, agradecendo novamente todo o 
tempo aqui despendido. Tenho certeza de que é muito 
importante discutirmos assuntos de tamanha relevância. 
Agora V.Exa. vai ser pego pela imprensa, certamente 
estará hoje em todos os telejornais. Esperamos rece-
ber boas notícias, mostrando que tanto o setor privado 
quanto o público estão fazendo sua parte para evitar-
mos uma desgraça no futuro. 

Muito obrigado, Ministro. 
Concedo a palavra ao último orador Dr. Sadi 

Marcolin.
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O SR. SADI MARCOLIN – Sr. Presidente, em 
virtude da hora, também serei breve. 

Inicialmente, a OCB e o Comitê de Sanidade 
Avícola do Estado de Santa Catarina, o qual presido, 
agradecem à Comissão o convite. Cumprimento ain-
da V.Exa., todas as autoridades, senhoras e senhores 
presentes.

Na verdade, a OCB e o Comitê alocaram alguns 
pontos práticos para minimizar o impacto da Influen-
za aviária caso ela chegue ao Brasil. O primeiro pon-
to em que precisamos avançar rapidamente é o da 
regionalização, que, aliás, há mais de 3 anos vem 
trabalhando o setor produtivo. Os Estados do Sul e 
de Santa Catarina estão preparados para a regio-
nalização. Se tivermos alguns pontos, no check list 
que vai sair, para nos adequar, pode ter certeza, Sr. 
Presidente, de que não faltará esforço por parte da 
iniciativa privada.

Peço ao Dr. Gabriel e ao Dr. Marcelo que tenham 
empenho em alguns pontos que estão faltando. Sabe-
mos da dificuldade de recursos para a defesa sanitária 
animal. Mas podem ter certeza de que os exemplos da 
iniciativa privada, como no Estado de Santa Catarina, 
que criou o Instituto Catarinense de Saúde Animal, 
que contratou 119 médicos veterinários para ajudar a 
fazer a defesa sanitária animal, nada mais são do que 
auxílio ao Governo para que realmente aconteça a re-
gionalização e para que não ocorram mais episódios 
como o da febre aftosa. Até hoje o Estado de Santa 
Catarina não consegue exportar carne suína, mesmo 
sendo um Estado livre de febre aftosa há mais de 20 
anos, e desde 2000 sem vacinação. 

A OCB e o Comitê levantaram alguns pontos 
muito importantes para auxiliar e minimizar os efeitos 
dessa doença. A partir do momento em que Deus não 
for mais tão brasileiro, se o vírus vier para o Brasil, de-
vemos estar preparados para rapidamente eliminá-lo 
em questão de meses, para, no mesmo prazo, voltar 
a exportar e não causar impacto na cadeia produtiva 
e na geração de emprego, conforme já ocorreu, com 
leve diminuição nas exportações por causa de proble-
mas na Ásia e na Europa. 

Temos, portanto, algumas sugestões para melho-
rar a tecnologia hoje nos nossos aviários. Por exemplo, 
todos sabem que a avicultura é muito tecnificada no 
Brasil, além de termos bom controle de biossegurança. 
Porém, alguns aspectos têm de ser adequados, tais 
como linhas de crédito para investimento na agricultura 
para os avicultores, a fim de melhorar um pouco mais 
essa biossegurança; tela antipássaro para os nossos 
aviários – hoje todos os aviários são telados. Toda 
avicultura tem aviários telados e fechados. Porém, um 
canário-da-terra ou uma ave menor pode entrar nes-

ses aviários. Por isso, precisamos mudar para uma 
tela antipássaro; cercas de proteção para os aviários. 
Atualmente, é proibida a visitação de pessoas aos 
aviários. Porém, sabemos que há condição de uma 
pessoa chegar próxima ao aviário. 

Necessitamos, portanto, de investimento para 
fazer uma barreira sanitária com uma casa sanitária, 
onde a pessoa tome banho para chegar próximo ao 
aviário. 

Todas essas questões não envolvem muitos recur-
sos. Estamos falando de algo em torno de 15 mil reais 
por propriedade. E ninguém quer juro zero. A avicultura 
está pedindo juro compatível com o programa de bios-
segurança para prevenção de Influenza aviária, juro 
em torno de 3% ao ano, com prazo de pagamento de 
8 anos. Certamente, irão nos dizer que esse dinheiro 
existe no BNDES, no PRODEAGRO. Mas é muito di-
fícil o produtor ter acesso a eles. Queremos algo mais 
prático, um banco mais próximo, por exemplo, o Banco 
do Brasil, com linha específica de crédito. Creio que os 
Srs. Deputados têm condições de batalhar para suprir 
essa necessidade da avicultura industrial. 

Ademais, não podemos pensar apenas na avi-
cultura industrial. Sabemos que temos volume muito 
grande de aves soltas, criadas por avicultores fami-
liares. Somos contra que se proíba essa atividade, 
pois seria medida muito radical. Mas não devemos 
incentivar a criação nesses centros produtivos. Seria 
interessante talvez criar uma linha de crédito para es-
ses avicultores fazerem cercados. E com educação e 
extensão rural podemos mudar esse quadro. É muito 
bom ter proteína barata na propriedade rural, com 
aves criadas soltas, mas é melhor ainda ter verdu-
ra barata, porque quem trabalha no meio rural sabe 
que as aves criadas soltas dão imenso prejuízo para 
a avicultura familiar.

Desejo ainda pedir ao Dr. Gabriel e ao Dr. Mar-
celo que haja em cada Estado um laboratório creden-
ciado para monitorar e fazer a triagem das principais 
doenças do PNSA. O Estado de Santa Catarina já 
está preparando um laboratório, mas precisamos de 
apoio. O que não estiver nos conformes, estamos ap-
tos a melhorar.

Precisamos também manter os negociadores 
internacionais para resolver os problemas de forma 
rápida, a fim de trabalharmos em igualdade de condi-
ções com outros países, em vez de mudá-los a cada 
Governo. Senão, haverá episódios em que o Governo 
irá afirmar que não recebeu informação de como foi 
feito o procedimento. 

Basicamente, são essas as medidas práticas que 
a OCB e o Comitê de Sanidade do Estado de Santa 
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Catarina solicitam aos Srs. Deputados. Tenho certeza 
de que seremos atendidos. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-

pion) – Agradeço ao Dr. Sadi – que foi muito objetivo 
em seus pleitos – a exposição. 

Esclareço a todos os expositores que, por favor, 
encaminhem por escrito suas sugestões à Comissão. 
Estamos fazendo um trabalho, digamos, radiográfico 
com cada segmento do agronegócio. A Comissão de 
Agricultura, com as frentes parlamentares, no caso aqui 
a da avicultura, fará um trabalho com ações objetivas 
para dar vazão a todos os instrumentos necessários, 
tanto no Congresso Nacional quanto no Governo. 

Por isso, é muito importante que V.Sas. encami-
nhem suas solicitações por escrito para nossa Comis-
são, aos cuidados da Frente Parlamentar da Avicultura, 
para que ela possa fazer seu trabalho e, assim, ado-
tarmos as medidas necessárias.

Com a palavra o Deputado Fernando de Fabi-
nho.

O SR. DEPUTADO FERNANDO DE FABINHO 
– Sr. Presidente, primeiro, agradeço a V.Exa. por esta 
oportunidade; parabenizo-o pela condução dos tra-
balhos. Parabenizo ainda o Deputado Carlos Batata, 
Presidente da Frente Parlamentar, da qual faço par-
te, todos os colegas presentes e os segmentos aqui 
representados; e, de forma especial, saúdo os Secre-
tários de Estado na pessoa do Secretário do Estado 
da Bahia, Dr. Pedro Barbosa; nosso querido amigo Dr. 
Luciano, Diretor-Presidente da Agência de Defesa Ani-
mal da Bahia – ADAB; e o Dr. Marcelo, Presidente da 
Associação de Avicultores do Estado da Bahia.

Já tivemos oportunidade de ouvir aqui todos os 
segmentos e pudemos sentir a preocupação de todos, 
tanto da área da saúde quanto da área econômica, na 
prevenção da gripe aviária, para proteger nossa avi-
cultura, principalmente a saúde do ser humano. Estou 
certo de que essa doença não chegará a este País. 
Mesmo assim, estamos fazendo nossa parte. 

É importante que a imprensa nacional, os Secre-
tários de Estado e os Ministérios tenham consciência 
de que a Frente Parlamentar e as Comissões de Agri-
cultura e de Economia estão fazendo sua parte para 
contribuir com esses segmentos. 

Foram feitas aqui cobranças, reivindicações, ex-
plicações de projetos, planejamentos, etc. Porém, não 
podemos deixar que o Governo cometa o mesmo pe-
cado praticado com o Ministério da Agricultura quanto 
à febre aftosa, permitindo que novo prejuízo econômi-
co seja causado, gerando desemprego. 

Nossa parcela de contribuição é a de nos colo-
carmos à disposição para discutir o problema na Casa, 

fazer audiências com os Ministros da área, buscar in-
centivos. A necessidade maior se resume em recursos, 
capacidade técnica, tecnologia, capacidade humana, 
cientistas, homens e mulheres preparados de todos 
os segmentos da sociedade brasileira. 

Tudo o que aqui vimos ainda está no papel. Al-
guns aspectos já estão sendo praticados, mas é preciso 
praticar 100% do que foi aqui apresentado. Para tanto, 
é preciso realizar o trabalho feito na Comissão de Agri-
cultura. Chegaram 50 milhões para o Orçamento, que 
foi para cento e quinze, mas o Governo contingenciou 
50%, o que não permite que ações sejam rapidamente 
praticadas em benefício da população brasileira, do 
segmento social, político e econômico.

Aproveito a oportunidade – o Dr. Gabriel não 
está presente, mas o Dr. Marcelo encontra-se conosco 
– para deixar dois questionamentos relacionados com 
todos os Estados, em especial o da Bahia. 

O primeiro questionamento diz respeito à preo-
cupação da maioria já aqui externada – e Dr. Marcelo, 
V.Sa. também falou em sua exposição – sobre a luta 
que há alguns anos vimos travando para a regionali-
zação da defesa estadual, a fim de que se permita ao 
País continuar exportando e que cada Estado tenha 
capacidade de fazer seu isolamento e sua vigilância 
sanitária. A Bahia é favorável a essas ações – o Se-
cretário do nosso Estado se encontra presente e o Dr. 
Luciano também. Estamos torcendo para que isso possa 
ser rapidamente implementado. As normatizações que 
faltam, conforme V.Sa. abordou, serão discutidas. Mas 
é preciso que haja rapidez, para não trazer prejuízos 
aos Estados brasileiros.

Para V.Sa. ter idéia, no Estado da Bahia existe 
hoje aproximadamente 1,5 milhão de aves ao mês 
para descarte. É fundamental que o programa de re-
gionalização seja aplicado no País, para beneficiar a 
produção por que tanto lutamos. 

O segundo questionamento é por que a Bahia 
ainda não foi declarada área livre das doenças de New 
Castle e Influenza aviária, visto que já foram feitos to-
dos os exames de sorologia, aliás, o último colhido em 
2004. De lá para cá, foi estagnada essa condição. Sen-
timos que o Nordeste detém o percentual de 0,1% no 
procedimento de exportação deste País. É preciso que 
os Estados nordestinos também exportem, e a Bahia 
tem condições para exportar. Depende exatamente da 
participação e contribuição do Ministério. 

Ao encerrar, parabenizo os Ministros e os demais 
representantes de Ministérios pela ações procedidas. 
Volto a frisar, o mais importante é haver vontade po-
lítica, a começar pelo Presidente da República, e a 
partir daí tomando iniciativas para liberar recursos, a 
fim de que as conclusões deste debate possam ser 
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postas em prática, em defesa do povo brasileiro e da 
economia deste País. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Concedo a palavra ao Presidente da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da 
Câmara dos Deputados, Deputado Anivaldo Vale. 

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Sr. Presi-
dente, neste final de tarde, desejo externar nossa satis-
fação de ter participado, em conjunto com a Comissão 
de Agricultura e com o Senado Federal, da discussão 
de tema de alta importância, não só para os produtores 
rurais, mas para toda a sociedade brasileira.

Parabenizo o Deputado Abelardo Lupion pela 
condução dos trabalhos desta reunião, assim como 
todos os palestrantes. Colhemos, sim, neste momento, 
a oportunidade de levar ao Presidente da República 
e aos Presidentes da Câmara e do Senado a preocu-
pação do setor agrícola e da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio, como for-
ma de colaborar, a fim de trazermos para o produtor 
e a sociedade brasileira clima de serenidade. Esse o 
nosso desejo. 

A inquietação por nós experimentada, assim como 
os Presidentes das Comissões, foi de fantástica niti-
dez, já que ficou estampado em todos a preocupação. 
O assunto deve iniciar com esta discussão e continuar 
junto ao Presidente, à Comissão de Orçamento e ao 
Ministério do Planejamento, como forma de buscar re-
cursos capazes de levar a tratamento na sanidade e 
que represente tranqüilidade ao povo brasileiro.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-

pion) – Agradeço ao Deputado Anivaldo Vale a par-
ticipação. 

Concedo a palavra ao Presidente da Frente Par-
lamentar da Avicultura, Deputado Carlos Batata. 

O SR. DEPUTADO CARLOS BATATA – Sr. Pre-
sidente, diante do que aqui foi dito, ficou evidenciado 
que regionalizar significa fazer a interação e, obvia-
mente, a proteção, para que não passe de um Estado 
para outro.

Aproveito ainda a oportunidade para novamen-
te convidar a todos para, amanhã, às 9h, no Senado 
Federal, no auditório da Liderança do PFL, partici-
parem da mesa redonda com os Secretários de Es-
tado e o Dr. Gabriel Alves Maciel a fim de que cada 
um apresente suas demandas, e nós, do Congresso, 
possamos fazer o que for possível para implementar 
a regionalização.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Agradeço a todos a presença.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os tra-
balhos da reunião da Comissão de Agricultura, Pecu-

ária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, antes, 
porém, convocando reunião deliberativa para amanhã, 
às 10h, neste plenário.

Está encerrada a reunião. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Décima Segunda Reunião Ordinária 
realizada em sete de junho de 2006.

Às onze horas e cinco minutos do dia sete de ju-
nho de dois mil e seis, reuniu-se a Comissão de Agri-
cultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural, no Plenário nº 6 do Anexo II da Câmara dos 
Deputados, sob a Presidência do Deputado Abelardo 
Lupion, Presidente, para a realização de reunião or-
dinária destinada à discussão e votação das matérias 
constantes da Pauta nº 8/06. O Livro de Presença re-
gistrou o comparecimento dos Deputados: – Titulares: 
Abelardo Lupion – Presidente; João Grandão e Francis-
co Turra – Vice-Presidentes; Anselmo, Assis Miguel do 
Couto, Dilceu Sperafico, Dr. Rodolfo Pereira, Eduardo 
Sciarra, Iberê Ferreira, Jairo Carneiro, Josias Gomes, 
Luciano Leitoa, Luis Carlos Heinze, Moacir Michelet-
to, Odílio Balbinotti, Ronaldo Caiado, Silas Brasileiro, 
Waldemir Moka e Zonta; – Suplentes: Carlos Melles, 
Edson Duarte, Érico Ribeiro, Geraldo Resende, Jo-
sué Bengtson, Júlio Redecker, Lael Varella, Nelson 
Marquezelli, Odair Cunha, Ricardo Barros, Welling-
ton Fagundes e Zé Lima. Deixaram de comparecer 
os Deputados Adão Pretto, Almir Sá, Carlos Batata, 
Carlos Dunga, Cezar Silvestri, Cleonâncio Fonseca, 
Darcísio Perondi, Enéas, Heleno Silva, Kátia Abreu, 
Leandro Vilela, Leonardo Vilela, Nélio Dias, Onyx Lo-
renzoni, Orlando Desconsi, Osvaldo Coelho, Pompeo 
de Mattos, Roberto Balestra, Vadão Gomes, Xico Gra-
ziano e Zé Gerardo. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos e determinou a leitura das Atas da Oitava 
Reunião Ordinária e da Nona Reunião Ordinária, que 
foi dispensada a requerimento aprovado do Deputado 
João Grandão. Submetidas à discussão e votação, as 
Atas foram aprovadas unanimemente. EXPEDIENTE: 
Em seguida, o Presidente cientificou ao Plenário que, 
em dois de junho do corrente, distribuiu o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 2.239/06 ao Deputado Carlos 
Batata e o Projeto de Lei nº 6.980/06 à Deputada Kátia 
Abreu. Prosseguindo, o Presidente informou que rece-
beu cópia do ofício nº Of. n. 2305/06/GP/MA, datado de 
onze de maio do corrente, justificando a ausência do 
Deputado Cleonâncio Fonseca, na reunião ordinária 
realizada em três de maio do corrente. ORDEM DO 
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DIA: Iniciada a Ordem do Dia, o Presidente declarou 
abertos os trabalhos e submeteu à apreciação os itens 
constantes da pauta: A) Requerimentos: 1) REQUE-
RIMENTO Nº 437/06 – dos Srs. Carlos Melles e Abe-
lardo Lupion – que “requer a realização de audiência 
pública conjunta com a Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria e Comércio e a Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional para tratar 
sobre a Rodada de Doha e as negociaçoes comerciais 
multilaterais, regionais e bilaterais”. Em virtude da au-
sência, naquele momento, do Deputado Carlos Melles, 
a matéria não foi deliberada; 2) REQUERIMENTO Nº 
438/06 – do Sr. Vignatti – que “requer a realização de 
Seminário nos municípios de Chapecó e Indaial, com 
a presença de representantes dos órgãos Federais e 
Estaduais para discutir a criação e operacionalização 
do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agro-
pecuária (SUASA) no Estado de Santa Catarina”. Em 
virtude da ausência do autor, a matéria não foi delibe-
rada; 3) REQUERIMENTO Nº 439/06 – do Sr. Eduardo 
Sciarra – que “requer que seja realizada Reunião da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural na cidade de Cascavel, Paraná”. 
O autor defendeu o requerimento. Discutiu a matéria o 
Deputado Zonta. Submetido à votação, o requerimen-
to foi aprovado unanimemente. O Deputado Waldemir 
Moka usou da palavra e solicitou que esta Comissão 
encaminhasse uma comunicação aos Ministros da 
Justiça e do Desenvolvimento Agrário alertando que 
as cenas protagonizadas pelos integrantes do Movi-
mento de Libertação dos Sem Terra/MLST ontem, nas 
dependências desta Casa são uma amostra das ações 
realizadas pelo movimento em invasões às proprieda-
des privadas de produtores rurais pelo interior do País. 
Sua Excelência salientou que a sociedade teve acesso 
pelos meios de comunicação de um exemplo das di-
ficuldades dos proprietários que têm suas proprieda-
des invadidas, depredadas, plantações destruídas e a 
pecuária abatida pelos integrantes desse movimento 
com prejuízos sem o devido ressarcimento aos pro-
prietários. O Deputado Waldemir Moka ressaltou que 
a Comissão deve se posicionar contrariamente a es-
sas ações e comunicar aos Ministros da Justiça e do 
Desenvolvimento Agrário. O Deputado Zonta se soli-
darizou com as palavras do antecessor. Logo após, o 
Presidente informou ao Deputado Waldemir Moka que 
encaminhará a correspondência aos Ministros informan-
do a posição de desacordo às ações dos integrantes 
do Movimento de Libertação dos Sem terra/MLST e, 
em seguida, anunciou o próximo item da pauta: 4) RE-
QUERIMENTO Nº 440/06 – do Sr. Luis Carlos Heinze 
– que “solicita realização de audiência pública, para 
que o Grupo de Trabalho criado na audiência pública 

do dia 31/05/06, para analisar alternativas e buscar 
novas soluções para a crise da agricultura, sob a co-
ordenação do Senhor Gerardo Fontelles, apresente 
os resultados”. O Deputado João Grandão defendeu 
o requerimento. Submetido à discussão e votação, o 
requerimento foi aprovado unanimemente; 5) REQUE-
RIMENTO Nº 441/06 – do Sr. Zonta e outros – que “re-
quer a convocação do Ministro do Planejamento, Or-
çamento e Gestão, para prestar esclarecimento sobre 
a concessão imediata da gratificação específica emer-
gencial, a título de antecipação do Plano de Carreira 
dos servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento”. O autor defendeu o requerimento. 
Discutiram a matéria os Deputados Waldemir Moka; 
e João Grandão, que solicitou a resposta à Questão 
de Ordem de sua autoria, entregue hoje à Presidência 
deste Órgão Técnico, na qual solicita a devolução do 
Requerimento nº 441/05 ao autor, nos termos do art. 
137,§ 1º, II, alíneas a, b e c do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados. Dando prosseguimento, o Pre-
sidente informou aos membros o início da Ordem do 
Dia no Plenário desta Casa e atendendo o que deter-
mina o Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
deixou de apreciar os demais itens da pauta. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente em exercício encerrou 
os trabalhos às onze horas e trinta e um minutos, an-
tes, porém, convidou os membros a participarem de 
Reunião ordinária, quarta-feira, dia quatorze de junho 
do corrente, às dez horas, no Plenário seis do Anexo 
dois desta Casa. E para constar, eu, Moizes Lobo da 
Cunha, Secretário, lavrei a presente ATA, que, depois 
de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e 
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos 
Deputados. Deputado Abelardo Lupion Presidente.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa

TERMO DE REUNIÃO

Em vinte e oito de junho de dois mil e seis, dei-
xou de ser realizada a reunião ordinária da Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural, destinada à apreciação das matérias 
constantes da pauta nº 09/2006, tendo em vista a 
realização de Sessão Extraordinária da Câmara dos 
Deputados. Assinaram o livro de presença dos Senho-
res Deputados Abelardo Lupion – Presidente; Antonio 
Carlos Mendes Thame, Carlos Dunga, Darcísio Peron-
di, Dilceu Sperafico, Eduardo Sciarra, Enéas, Geraldo 
Resende, Júlio Redecker, Lael Varella, Leonardo Vilela, 
Luis Carlos Heinze, Odílio Balbinotti, Pompeo de Mat-
tos, Ricardo Barros, Ronaldo Caiado, Silas Brasileiro, 
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Vignatti, Waldemir Moka, Zé Lima e Zonta. E, para 
constar, eu, Moizes Lobo da Cunha, Secretário, lavrei 
o presente Termo.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa

TERMO DE REUNIÃO

Em quatro de julho de dois mil e seis, deixou de 
ser realizada a reunião ordinária da Comissão de Agri-
cultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural, destinada à apreciação das matérias constan-
tes da pauta nº 10/2006, tendo em vista a realização 
de Sessão Ordinária da Câmara dos Deputados. As-
sinaram o livro de presença dos Senhores Deputados 
Abelardo Lupion – Presidente; João Grandão – Vice-
Presidente; Antonio Carlos Mendes Thame, Cleonâncio 
Fonseca, Dr. Rodolfo Pereira, Eduardo Sciarra, Leonar-
do Vilela, Ricardo Barros, Xico Graziano e Zé Lima. E, 
para constar, eu, Moizes Lobo da Cunha, Secretário, 
lavrei o presente Termo. .

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa

TERMO DE REUNIÃO

Em dois de agosto de dois mil e seis, deixou de 
se reunir, ordinariamente, a Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural por 
falta de quorum. Assinaram o livro de presença dos 
Senhores Deputados Abelardo Lupion – Presidente; 
Francisco Turra – Vice-Presidente; Betinho Rosado, 
Carlos Batata, Carlos Melles, Eduardo Sciarra, Enéas, 
Érico Ribeiro, Félix Mendonça, Jairo Carneiro, Nelson 
Marquezelli, Ronaldo Caiado, Waldemir Moka, Zé Lima 
e Zonta. E, para constar, eu, Moizes Lobo da Cunha, 
Secretário, lavrei o presente Termo.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa

TERMO DE REUNIÃO

Em trinta e um de outubro de dois mil e seis, dei-
xou de se reunir, ordinariamente, a Comissão de Agri-
cultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural por falta de quorum. Assinaram o livro de presença 
os Senhores Deputados Abelardo Lupion – Presiden-
te; Francisco Turra – Vice-Presidente; Eduardo Sciar-

ra, Heleno Silva, Leonardo Vilela, Luis Carlos Heinze, 
Moacir Micheletto, Ronaldo Caiado, Tatico, Waldemir 
Moka e Zé Lima. E, para constar, eu, Moizes Lobo da 
Cunha, Secretário, lavrei o presente Termo.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

52ª Legislatura – 5ª Sessão 
Legislativa Extraordinária

Ata da Sexta Reunião Ordinária realizada em 
7 de fevereiro de 2006.

Às quinze horas e vinte e dois minutos do dia 
sete de fevereiro de dois mil e seis, reuniu-se a Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Ane-
xo II, Plenário 1 da Câmara dos Deputados, com a 
presença dos Senhores Deputados. Antonio Carlos 
Biscaia – Presidente; Roberto Magalhães – Vice-Pre-
sidente; Ademir Camilo, Benedito de Lira, Carlos Mota, 
Cezar Schirmer, Claudio Rorato, Darci Coelho, Edna 
Macedo, Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão, Jamil Murad, 
Jefferson Campos, João Almeida, João Paulo Cunha, 
José Carlos Araújo, José Divino, José Eduardo Car-
dozo, Juíza Denise Frossard, Lino Rossi, Luiz Eduardo 
Greenhalgh, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maria Lú-
cia Cardoso, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, 
Nelson Trad, Odair Cunha, Paulo Afonso, Paulo Maga-
lhães, Professor Luizinho, Sérgio Miranda, Sigmaringa 
Seixas, Vilmar Rocha e Zenaldo Coutinho – Titulares; 
Albérico Filho, Alex Canziani, André de Paula, Ann 
Pontes, Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Colbert Mar-
tins, Coriolano Sales, Iara Bernardi, Jaime Martins, 
João Fontes, Júlio Delgado, Luiz Couto, Mauro Bene-
vides, Moroni Torgan, Pedro Irujo, Ricardo Barros e 
Rubens Otoni – Suplentes. Compareceu também o 
Deputado Sandro Mabel, como não-membro. Deixaram 
de comparecer os Deputados Alceu Collares, Antonio 
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, 
Edmar Moreira, Ibrahim Abi-Ackel, Ivan Ranzolin, João 
Leão, José Mentor, José Roberto Arruda, Jutahy Ju-
nior, Luiz Carlos Santos, Michel Temer, Nelson Pelle-
grino, Ney Lopes, Osmar Serraglio, Paes Landim, Re-
ginaldo Germano, Roberto Freire, Robson Tuma, San-
dra Rosado, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wagner 
Lago, Wilson Santiago e Zulaiê Cobra. O Senhor Pre-
sidente declarou abertos os trabalhos e submeteu à 
apreciação a Ata da quinta reunião ordinária, realizada 
em trinta e um de janeiro. A Deputada Juíza Denise 
Frossard requereu dispensa da leitura da Ata. Em vo-
tação, a Ata foi aprovada por unanimidade. EXPEDIEN-
TE: 1 – Correspondência do Deputado Badu Picanço 
justificando sua ausência à reunião de 31de janeiro, 
por estar de licença médica. 2 – Correspondência do 
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Deputado Almir Sá, Vice-Líder do PL, indicando o 
Deputado Sandro Mabel, Líder do Partido Liberal, para 
integrar a Comissão, como membro titular, em substi-
tuição ao Deputado Ademir Camilo. ORDEM DO DIA: 
1 – RECURSO Nº 260/06 – do Sr. Wanderval Santos 
– (REP nº 55/2005) – que “recorre contra a decisão do 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar referente a 
Representação nº 55 de 2005” RELATORA: Deputada 
JUÍZA DENISE FROSSARD. PARECER: pelo não pro-
vimento. O Senhor Presidente indagou se o recorren-
te, ou seus representantes, presentes à reunião, iriam 
se manifestar. Apresentou-se o Dr. Marcelo Luiz Avila 
de Bessa, advogado do recorrente, Deputado Wander-
val Santos. O Senhor Presidente concedeu-lhe a pa-
lavra. Em seguida, fez uso da palavra a relatora, Juíza 
Denise Frossard, para a leitura do voto e considera-
ções sobre a matéria. Passou-se à discussão da ma-
téria. Discutiram os Deputados José Carlos Araújo, 
Sandro Mabel e Inaldo Leitão. Foi concedida vista ao 
Deputado Inaldo Leitão. 2 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.586/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
nº 403/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Cultural de Radiodifusão Comunitária a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de José Boiteux, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: 
Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 3 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.850/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
nº 601/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Santanense a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Santana do De-
serto, Estado de Minas Gerais”. RELATORA: Deputada 
ZULAIÊ COBRA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
4 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.866/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 563/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e 
Comunitária de Locutores Aperibeenses (A.C.C.L.A.) 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Aperibé, Estado do Rio de Janeiro”. RELA-
TOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 5 – PROJETO DE DE-

CRETO LEGISLATIVO Nº 1.869/05 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR nº 571/2005) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação de Pedro 
do Rosário a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Pedro do Rosário, Estado do 
Maranhão”. RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 6 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.892/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 611/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Nossa Senho-
ra da Conceição a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Canindé do São Francisco, 
Estado de Sergipe”. RELATOR: Deputado SÉRGIO 
MIRANDA. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
7 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.921/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 638/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Beneficente Mantiqueira – ASCOBEM a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Depu-
tado CEZAR SCHIRMER. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 8 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATI-
VO Nº 1.948/05 – da Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática – (TVR nº 646/2005) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Cultu-
ral Comunitária de José Bonifácio a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de José 
Bonifácio, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
ALCEU COLLARES. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 9 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.951/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR nº 596/2005) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à Sociedade 
Serrado Verdes de Comunicações Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, na cidade de Caiapônia, Estado de Goiás”. RE-
LATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
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lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 10 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.959/05 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR nº 576/2005) – que “aprova o ato que autoriza o 
Centro Comunitário Sócio Cultural de Barra dos Co-
queiros a executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Barra dos Coqueiros, Estado de 
Sergipe”. RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 11 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.963/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 656/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural “Sebastião Cândi-
do Rios”, de Trindade – GO, a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade Trindade, Estado de 
Goiás”. RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA CAR-
DOSO. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 12 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.000/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 766/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Movimento Rádio Comuni-
tária Associação Joni Braga Educação Arte & Cultura 
Rádio Nova Bofete – RNB – FM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Bofete, Estado 
de São Paulo”. RELATOR: Deputado ALCEU COLLA-
RES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 13 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.003/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 750/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Areia Branca 
– ACAB a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Ibicuitinga, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 14 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 2.006/05 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR nº 746/2005) – que “aprova o ato que autoriza a 
Rádio Comunitária Diamantina FM de Governador 
Edison Lobão – Maranhão a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-

diodifusão comunitária na cidade de Governador Edi-
son Lobão, Estado do Maranhão”. RELATORA: Depu-
tada EDNA MACEDO. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 15 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 2.019/05 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR nº 718/2005) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bair-
ro da Capela a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 16 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.021/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR nº 711/2005) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Ecológica e Cultural de Godoy 
Moreira – Paraná a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Godoy Moreira, Estado do 
Paraná”. RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS 
MAGALHÃES NETO.PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 17 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.026/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR nº 690/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural, Edu-
cativa e Desportiva de Bonfinópolis de Minas a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Bonfinópolis de Minas, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 18 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.047/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR nº 693/2005) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária, Cultural e Benefi-
cente Hidro-FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Nova Ponte, Estado de Mi-
nas Gerais”. RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO 
FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 19 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.051/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
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e Informática – (TVR nº 753/2005) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Continental Comunicações 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Mirassol D’Oeste, 
Estado do Mato Grosso”. RELATOR: Deputado ANTO-
NIO CARLOS MAGALHÃES NETO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 20 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 2.065/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR nº 
767/2005) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à Fundação Evangélica Cristã para executar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com 
fins exclusivamente educativos, na cidade de Vera 
Cruz, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado ODAIR 
CUNHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 21 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.066/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 765/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária e Cultural Cas-
telense de Monte Castelo a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Monte Castelo, 
Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado LUIZ 
EDUARDO GREENHALGH. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade o Parecer. 22 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 2.069/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
nº 759/2005) – que “aprova o ato que outorga permis-
são à Fundação Educativa São Gonçalo para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, com fins exclusivamente educativos, no município 
de São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande 
do Norte”. RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO 
FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 23 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.070/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 758/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Artístico e Cul-
tural de Campo Florido a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Campo Florido, Es-
tado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado NELSON 
TRAD. PARECER: pela constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa. Não houve discussão. Em vo-
tação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 24 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.077/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 801/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Granja a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Granja, Estado do Ceará”. RELATOR: Depu-
tado LUIZ CARLOS SANTOS. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 25 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 2.078/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
nº 797/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura de Ma-
rilena a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Marilena, Estado do Paraná”. RELATOR: 
Deputado NEY LOPES. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 26 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 2.079/05 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR nº 793/2005) 
– que “aprova o ato que outorga permissão à Funda-
ção Educativa Mestre Álvaro para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de Viana, Esta-
do do Espírito Santo”. RELATOR: Deputado ROBERTO 
MAGALHÃES. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
27 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
2.080/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 792/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente 
e Cultural Rádio Comunitária “Voz das Rocas” a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Natal, Estado do Rio Grande do Norte”. RELATOR: 
Deputado BOSCO COSTA. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade o Parecer. 28 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 2.087/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
nº 771/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária de São José a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Russas, Es-
tado do Ceará”. RELATORA: Deputada EDNA MACE-
DO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
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foi aprovado por unanimidade o Parecer. 29 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.091/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 733/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural Comunitária Rádio 
Provisão FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Caruaru, Estado de Pernam-
buco”. RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 30 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.097/05 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 363/2004) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Beneficente Bela Vista – ABBV a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cláu-
dio, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado 
LUIZ EDUARDO GREENHALGH. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 31 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 638/03 – da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC nº 298/2003) 
– que “aprova o texto da Convenção Interamericana 
sobre Assistência Mútua em Matéria Penal, assinada 
em Nassau aos 23 de maio de 1992 e de seu Proto-
colo Facultativo, assinado em Manágua em 11 de junho 
de 1993”. RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. O Depu-
tado Jefferson Campos procedeu à leitura do parecer 
em substituição ao Relator. Não houve discussão. Em 
votação foi aprovado por unanimidade o Parecer. 32 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.001/03 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC nº 447/2002) – que “aprova o texto 
do Acordo que modifica o Acordo de Seguridade So-
cial de 1993 entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Chile, celebra-
do em Arica, República do Chile, em 20 de março de 
2002”. RELATOR: Deputado CARLOS MOTA. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. O Deputado Cláudio Rorato procedeu à 
leitura do parecer em substituição ao Relator. Não 
houve discussão. Em votação foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 33 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.731/05 – da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC nº 549/2004) 
– que “aprova o texto do Acordo entre a República Fe-
derativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai 
sobre Cooperação Policial em Matéria de Investigação, 

Prevenção e Controle de Fatos Delituosos, celebrado 
em Rio Branco em 14 de abril de 2004”. RELATOR: 
Deputado MAURO LOPES. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. O Depu-
tado Mendes Ribeiro Filho procedeu à leitura do pare-
cer em substituição ao Relator. Não houve discussão. 
Em votação foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
Assumiu a Presidência, o Deputado Luiz Eduardo Gre-
enhalgh. 34 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATI-
VO Nº 1.799/05 – da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional – (MSC nº 809/2004) – que 
“aprova o texto das Emendas à Convenção para a Fa-
cilitação do Tráfego Marítimo Internacional, realizada 
em Londres, Reino Unido, em 9 de abril de 1965” RE-
LATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. O Senhor Pre-
sidente informou que fariam parte da pauta da próxima 
reunião, redações finais e o PL nº 73/99. O Senhor 
Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e 
cinqüenta e cinco minutos, antes convocando outra 
para a próxima quarta-feira, às dez horas. E, para 
constar, eu, Rejane Salete Marques, lavrei a presente 
Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado Antônio Carlos Biscaia, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

52ª Legislatura – 5ª Sessão 
Legislativa Extraordinária

Ata da Sétima Reunião Ordinária realizada em 
8 de fevereiro de 2006.

Às dez horas e quarenta e três minutos do dia 
oito de fevereiro de dois mil e seis, reuniu-se a Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Ane-
xo II, Plenário 1 da Câmara dos Deputados, com a 
presença dos Senhores Deputados Antonio Carlos 
Biscaia – Presidente; Roberto Magalhães – Vice-Pre-
sidente; Antonio Cruz, Benedito de Lira, Bosco Costa, 
Carlos Mota, Cezar Schirmer, Claudio Rorato, Darci 
Coelho, Edna Macedo, Gonzaga Patriota, Inaldo Lei-
tão, Ivan Ranzolin, Jamil Murad, Jefferson Campos, 
João Almeida, João Paulo Cunha, José Eduardo Car-
dozo, Juíza Denise Frossard, Jutahy Junior, Lino Ros-
si, Luiz Eduardo Greenhalgh, Luiz Piauhylino, Marce-
lo Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Odair 
Cunha, Paulo Afonso, Paulo Magalhães, Robson Tuma, 
Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Wagner Lago, 
Zenaldo Coutinho e Zulaiê Cobra – Titulares; Alceste 
Almeida, Almeida de Jesus, André de Paula, Antônio 
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Carlos Biffi, Badu Picanço, Colbert Martins, Coriolano 
Sales, Fernando Coruja, Helenildo Ribeiro, Iara Ber-
nardi, Isaías Silvestre, Jaime Martins, Júlio Delgado, 
Léo Alcântara, Leonardo Picciani, Luiz Alberto, Luiz 
Couto, Mauro Benevides, Moroni Torgan, Neucimar 
Fraga e Pedro Irujo – Suplentes. Compareceu também 
o Deputado Ademir Camilo, como não-membro. Dei-
xaram de comparecer os Deputados Alceu Collares, 
Antonio Carlos Magalhães Neto, Edmar Moreira, Ibrahim 
Abi-Ackel, João Leão, José Carlos Araújo, José Divino, 
José Mentor, José Roberto Arruda, Luiz Carlos Santos, 
Maria Lúcia Cardoso, Michel Temer, Nelson Pellegrino, 
Nelson Trad, Ney Lopes, Osmar Serraglio, Paes Lan-
dim, Professor Luizinho, Reginaldo Germano, Roberto 
Freire, Sandra Rosado, Sandro Mabel, Vicente Arruda, 
Vicente Cascione, Vilmar Rocha e Wilson Santiago. O 
Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
submeteu à apreciação a Ata da sexta reunião ordiná-
ria, realizada em sete de janeiro. O Deputado Odair 
Cunha requereu dispensa da leitura da Ata. Em vota-
ção, a Ata foi aprovada por unanimidade. EXPEDIEN-
TE: 1 – Correspondência do Deputado Mário Negro-
monte, Líder em exercício do Partido Progressista, 
indicando o Deputado Marcos Abramo, para integrar 
a Comissão, como membro suplente. ORDEM DO DIA: 
1- REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.541/01 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
nº 1.087/2001) – que “aprova o ato que autoriza a As-
sociação Comunitária Senhora Santana da Comuni-
dade de Jati, a executar, pelo prazo de três anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária, na cidade de Jati, Estado do Ceará”. RELA-
TOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade 
a Redação Final. 2 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.636/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR nº 386/2004) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Cultural Comunitária Rui Bar-
bosa a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Terra Nova do Norte, Estado de Mato 
Grosso”. RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRI-
NO. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada 
por unanimidade a Redação Final. 3 – REDAÇÃO FI-
NAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.802/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (MSC nº 67/2004) – que 
“aprova o ato que declara a perempção da concessão 
outorgada à Rádio Interior Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média de âmbito re-
gional, na cidade de Caxias, Estado do Maranhão”. 

RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unani-
midade a Redação Final. 4 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.821/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 542/2005) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Fundação Rui Baromeu para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, com fins exclusivamente educativos, na 
cidade de Colatina, Estado do Espírito Santo”. RELA-
TOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade 
a Redação Final. 5 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.851/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR nº 602/2005) – que “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, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Arapon-
ga, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado 
NELSON PELLEGRINO. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada por unanimidade a Redação Fi-
nal. 6 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 1.876/05 – da Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (MSC 
nº 32/2005) – que “aprova o ato que declara a peremp-
ção da concessão outorgada à Rádio Santana Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Santana, Estado da Bahia”. RE-
LATOR: Deputado PAULO AFONSO. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Redação Final. 7 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.891/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR nº 603/2005) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação de Difusão Comunitária Varzea 
do Curral a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Filadélfia, Estado da Bahia”. RE-
LATOR: Deputado PAULO AFONSO. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Redação Final. 8 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.918/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR nº 580/2005) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Mercosul de Difusão Comuni-
tária a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Pedro Osório, Estado do Rio Grande do 
Sul”. RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por 
unanimidade a Redação Final. 9 – REDAÇÃO FINAL 
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DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.929/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 630/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza ao Educandário Batista de 
Porto Velho – EBPV a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Porto Velho, Estado 
de Rondônia”. RELATOR: Deputado NELSON PELLE-
GRINO. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada por unanimidade a Redação Final. 10 – REDA-
ÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.944/05 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR nº 671/2005) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária Cidade de Mairinque a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade Mairinque, Estado 
de São Paulo”. RELATOR: Deputado NELSON PEL-
LEGRINO. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada por unanimidade a Redação Final. 11 – REDA-
ÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.946/05 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR nº 665/2005) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação de De-
senvolvimento Artístico, Cultural e Social “Liberdade” 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade Ipuã, Estado de São Paulo”. RELATOR: Depu-
tado NELSON PELLEGRINO. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação 
Final. 12 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.952/05 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR nº 591/2005) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação da Rádio Alternativa FM a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Barra 
do Corda, Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado 
NELSON PELLEGRINO. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada por unanimidade a Redação Fi-
nal. 13 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.955/05 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR nº 2.467/2002) – que “aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Fundação Educacional Dom 
Pedro Felipak para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Ibaiti, Estado do 
Paraná”. RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRI-
NO. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada 
por unanimidade a Redação Final. 14 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.958/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR nº 456/2005) – que 

“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Atalaia de Comunicação e Cultura a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Caculé, 
Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado PAULO AFON-
SO. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada 
por unanimidade a Redação Final. 15 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.962/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR nº 655/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Diamantina a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade Morro do Chapéu, Estado da 
Bahia”. RELATOR: Deputado PAULO AFONSO. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unani-
midade a Redação Final. 16 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.967/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 662/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza 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 de Apodi, Estado do Rio Gran-
de do Norte”. RELATOR: Deputado PAULO AFONSO. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por 
unanimidade a Redação Final. 17 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.968/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR nº 666/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodi-
fusão Comunitária Professor Falcão – FM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de To-
ritama, Estado de Pernambuco”. RELATOR: Deputado 
PAULO AFONSO. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 18 – 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.972/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
nº 681/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Cultural de Comunicação Alternativa a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de San-
ta Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo”. RELATOR: 
Deputado PAULO AFONSO. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada por unanimidade a Redação Fi-
nal. 19 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
4.746/05 – do Poder Executivo – (MSC nº 22/2005) – 
que “institui o Registro Temporário Brasileiro para em-
barcações de pesca estrangeiras arrendadas ou afre-
tadas, a casco nu, por empresas, armadores de pesca 
ou cooperativas de pesca brasileiras, e dá outras pro-
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vidências”. RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO 
GREENHALGH. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 20 – 
PROJETO DE LEI Nº 73/99 – da Sra. Nice Lobão – que 
“dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e 
estaduais e dá outras providências”. (Apensados: PL 
nº 3.627/2004 e PL nº 615/2003 (Apensado: PL nº 
nº 1.313/2003)) RELATORA: Deputada IARA BER-
NARDI. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa deste, do Substitutivo da 
Comissão de Educação e Cultura, com subemendas, 
das Emendas de nºs 1 a 10 da Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias ao PL nº 3.627/2004, do PL 
nº 3.627/2004, do PL nº 615/2003 e do PL nº 1.313/2003, 
apensados. Discutiram a matéria os Deputados Luiz 
Alberto, Luiz Eduardo Greenhalgh e Odair Cunha. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. O 
Senhor Presidente encerrou a reunião às dez horas e 
quarenta e três minutos, antes convocando outra para 
a próxima terça-feira, às quinze horas. E, para constar, 
eu, Rejane Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Pre-
sidente, Deputado Antônio Carlos Biscaia, e publi-
cada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 9ª Reunião Ordinária realizada em 8 de 
novembro de 2006.

Às dezesseis horas e trinta e quatro minutos do 
dia oito de novembro de dois mil e seis, reuniu-se a 
Comissão de Legislação Participativa, no Plenário 3 
– Anexo II da Câmara dos Deputados, com a presen-
ça dos Deputados Geraldo Thadeu – Presidente; Pas-
tor Reinaldo – 3º Vice-Presidente; Almerinda de Car-
valho, Antonio Joaquim, Carlos Abicalil, Leonardo 
Monteiro, Luiza Erundina, Mendonça Prado e Selma 
Schons – Titulares; Arnaldo Faria de Sá, César Medei-
ros, Jaime Martins e Vadinho Baião – Suplentes. Dei-
xaram de comparecer os Deputados Ana Guerra, Eni-
valdo Ribeiro, Fernando Diniz, Fernando Estima, Ola-
vo Calheiros e Paulo Gouvêa. Justificou a ausência o 
Deputado Ivo José. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos. 
Colocou à apreciação a ata da 8ª reunião ordinária, 
realizada em dois de agosto de dois mil e seis. Como 
foram distribuídas cópias da ata, a Deputada Luiza 
Erundina solicitou a dispensa da leitura. Em votação, 
a ata foi aprovada. EXPEDIENTE: O Presidente co-
municou o recebimento de ofício da Deputada Fátima 
Bezerra, com manifestação de interesse em participar 
do Grupo de Trabalho para estudar e propor mudanças 

no Regimento Interno da Câmara dos Deputados e no 
Regulamento Interno desta Comissão no que tange 
às normas referentes à Comissão de Legislação Par-
ticipativa; o recebimento de convite do Instituto de Es-
tudos Socioeconômicos – INESC, para participar da 
terceira reunião da Frente Interamericana de Parla-
mentares e Organizações da Sociedade Civil, em San-
ta Cruz de la Sierra, Bolívia, no dia sete de dezembro 
do corrente, tendo comunicado ao plenário sua parti-
cipação como representante da CLP no referido even-
to e consultado se havia interesse de algum parlamen-
tar em participar; a reassunção, em dez de outubro de 
dois mil e seis, do Deputado Olavo Calheiros (PMDB-
AL) como membro titular da Comissão. ORDEM DO 
DIA: A – Sugestões de Emenda ao Orçamento para 
2007: O Presidente comunicou que a deliberação das 
Sugestões de Emenda ao Orçamento foi adiada em 
razão da não apreciação do parecer preliminar pela 
Comissão Mista de Orçamento, abrindo a possibilida-
de de extensão do prazo para entrega das emendas 
na CMO. Anunciou que a nova data limite para apre-
sentação de Sugestões de Emenda ao Orçamento na 
CLP, pelas entidades, será definida posteriormente e 
comunicada aos gabinetes e divulgada na página da 
Comissão na Internet. Informou que, até esta data, 
foram recebidas quatorze Sugestões, as quais foram 
encaminhadas para a Consultoria de Orçamento para 
elaboração de notas técnicas e que cópias dessas 
Sugestões, com suas respectivas notas técnicas, foram 
distribuídas na presente reunião, ressaltando que as 
notas técnicas das de número dez, doze, treze e qua-
torze ainda não foram entregues pela Consultoria de 
Orçamento; comunicou também que foi distribuída ta-
bela com um resumo de todas as Sugestões de Emen-
da ao Orçamento apresentadas até o momento. B – 
Sugestões: 1 – SUGESTÃO Nº 101/05 – da Associa-
ção Comunitária do Chonin de Cima – que “dispensa 
a apresentação do Certificado de Alistamento Militar 
aos interessados em requerer o Título Eleitoral”. Re-
lator: Deputado Paulo Gouvêa. Parecer: pela rejeição. 
Retirada de pauta de ofício. 2 – SUGESTÃO Nº 
130/05 – do Conselho de Defesa Social de Estrela do 
Sul – que “altera a Lei nº 7.116, de 1983 – que regula 
a expedição e a validade de carteiras de identidade”. 
Relator: Deputado Ivo José. Parecer: pela aprovação. 
Retirada de pauta de ofício. 5 – SUGESTÃO Nº 
137/05 – do Conselho de Defesa Social de Estrela do 
Sul – que “sugere a utilização da Internet como veícu-
lo de publicação oficial”. Relator: Deputado Ivo José. 
Parecer: pela aprovação. Retirada de pauta de ofí-
cio. 11 – SUGESTÃO Nº 213/06 – da Assoc. Terapeu-
tas Naturalistas Alternativos na Saúde e Cultura do 
Brasil – que “requer a realização de audiência pública 
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para debater acerca do reconhecimento e regulamen-
tação da profissão de Terapeuta Naturalista”. Relator: 
Deputado Leonardo Monteiro. Parecer: pela aprova-
ção. Retirada a pedido do relator. 12 – SUGESTÃO 
Nº 217/06 – do Centro de Teatro do Oprimido do Rio 
de Janeiro – que “sugere realização de Audiência Pú-
blica para expor a proposta sobre o Teatro Legislativo 
e o projeto Teatro do Oprimido nas Prisões”. Relatora: 
Deputada Luiza Erundina. Parecer: pela aprovação. 
A relatora, Deputada Luiza Erundina, apresentou com-
plementação de voto para incluir os nomes dos se-
guintes convidados para a audiência pública em seu 
parecer: Augusto Pinto Boal, diretor artístico do Centro 
de Teatro do Oprimido e criador da metodologia do 
Teatro do Oprimido e do Teatro Legislativo; Barbara 
Maria Pedreira dos Santos, coordenadora do Centro 
de Teatro do Oprimido; Olivar José Salles Bendelak, 
responsável pelo Teatro Legislativo no Centro de Tea-
tro do Oprimido; Domingos Dudlei Menetti, agente de 
segurança penitenciário do Estado de São Paulo e 
integrante da equipe de multiplicadores de Teatro do 
Oprimido no Projeto Teatro do Oprimido nas Prisões. 
Não houve discussão. Em votação, o parecer foi 
aprovado, com complementação de voto para in-
clusão dos nomes dos convidados para a audiên-
cia pública. O Presidente declarou prejudicado o 
Requerimento anexo ao parecer aprovado, por tra-
tarem do mesmo objeto. 10 – SUGESTÃO Nº 212/06 
– da Associação Comunitária do Chonin de Cima – que 
“sugere a inclusão da disciplina Legislação de Trânsi-
to, no Currículo Escolar, para os alunos do terceiro ano 
do ensino médio”. Relatora: Deputada Selma Schons. 
Parecer: pela aprovação, transformando a Sugestão 
em Indicação ao Poder Executivo. Não houve dis-
cussão. Em votação, o parecer foi aprovado. A su-
gestão será convertida em proposição desta Co-
missão e encaminhada à Mesa, na forma de Indi-
cação. 13 – SUGESTÃO Nº 225/06 – da Ordem dos 
Advogados do Brasil. – que “regulamenta o art. 37, § 
1º da Constituição Federal”. Relatora: Deputada Luiza 
Erundina. Parecer: pela aprovação. Não houve dis-
cussão. Em votação, o parecer foi aprovado. A su-
gestão será convertida em proposição desta Co-
missão e encaminhada à Mesa para tramitação. 3 
– SUGESTÃO Nº 132/05 – do Conselho de Defesa 
Social de Estrela do Sul – que “altera a Lei nº 8.009, 
de 1990 – Impenhorabilidade de bens da família”. Re-
lator: Deputado Jaime Martins. Parecer: pela rejeição. 
Não deliberada em face do encerramento da reu-
nião. 4 – SUGESTÃO Nº 133/05 – do Conselho de 
Defesa Social de Estrela do Sul – que “sugere a cria-
ção da Ação Abstrata de Ilegalidade”. Relator: Depu-
tado Enivaldo Ribeiro. Parecer: pela rejeição. Não de-

liberada em face do encerramento da reunião. 6 – 
SUGESTÃO Nº 139/05 – do Conselho de Defesa 
Social de Estrela do Sul – que “sugere alterações no 
Código de Processo Civill, no tocante ao art. 649, que 
trata da impenhorabilidade”. Relator: Deputado Enival-
do Ribeiro. Parecer: pela aprovação. Não deliberada 
em face do encerramento da reunião. 7 – SUGES-
TÃO Nº 144/05 – do Conselho de Defesa Social de 
Estrela do Sul – que “altera o Código de Processo Ci-
vil, criando o recurso contra não decisão”. Relator: 
Deputado Enivaldo Ribeiro. Parecer: pela aprovação. 
Não deliberada em face do encerramento da reu-
nião. 8 – SUGESTÃO Nº 151/05 – do Conselho de 
Defesa Social de Estrela do Sul – que “altera o Código 
de Processo Civil”. Relator: Deputado Jaime Martins. 
Parecer: pela rejeição. Não deliberada em face do 
encerramento da reunião. 9 – SUGESTÃO Nº 200/06 
– do Associação dos Jurados de Ipatinga – que “pro-
põe a substituição do atual artigo 484 do Código de 
Processo Penal pelo artigo 483 proposto pelo Projeto 
de Lei nº 4.203, de 2001, com pequena modificação”. 
Relator: Deputado Jaime Martins. Parecer: pela apro-
vação. Não deliberada em face do encerramento da 
reunião. 14 – SUGESTÃO Nº 226/06 – da Ordem dos 
Advogados do Brasil. – que “modifica o artigo 1º da 
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992”. Relatora: Depu-
tada Luiza Erundina. Parecer: pela aprovação. Não 
deliberada em face do encerramento da reunião. 
ENCERRAMENTO: Devido ao início da Ordem do 
Dia no Plenário da Câmara dos Deputados, o Pre-
sidente encerrou os trabalhos às dezesseis horas e 
cinqüenta e seis minutos, antes, porém, convocando 
os senhores membros para reunião deliberativa em 
vinte de dois de novembro do corrente, às quatorze 
horas e trinta minutos, no Plenário 3 do Anexo II. E, 
para constar, eu, Míriam Cristina Gonçalves Quintas, 
lavrei a presente ata, que por ter sido lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente, Deputado Geraldo 
Thadeu, e publicada no Diário da Câmara dos Depu-
tados. O inteiro teor da reunião encontra-se gravado, 
passando o arquivo de áudio a integrar o acervo do-
cumental.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E 
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

 
52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 15ª Reunião, realizada em 11 de julho 
de 2006.

Às quinze horas e três minutos do dia onze de 
julho de dois mil e seis, reuniu-se ordinariamente a 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, no Plenário 6, Anexo II da Câmara dos 
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Deputados, sob a presidência do Deputado José Mili-
tão. A lista de presença registrou o comparecimento 
dos Deputados José Militão – Presidente; Arnaldo Fa-
ria de Sá, José Otávio Germano e Ademir Camilo – 
Vice-Presidentes; Coronel Alves, José Eduardo Car-
dozo, Lincoln Portela, Moroni Torgan e Professor Ira-
puan Teixeira – Titulares; Colombo, Fleury, Gonzaga 
Patriota, Mendes Ribeiro Filho e Neucimar Fraga – Su-
plentes. Deixaram de registrar presença os Deputados 
Alberto Fraga, Ary Kara, Cabo Júlio, Josias Quintal, 
Paulo Pimenta e Raul Jungmann. Justificaram a au-
sência os Deputados Antonio Carlos Biscaia e João 
Campos. ABERTURA: Havendo número regimental, 
o Presidente declarou abertos os trabalhos e subme-
teu à apreciação a Ata da décima quarta reunião, cuja 
leitura foi dispensada a pedido do Deputado Ademir 
Camilo. Em votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: 
O Presidente deu conhecimento ao Plenário do rece-
bimento de correspondências com justificativa de au-
sência para o Deputado Antonio Carlos Biscaia a esta 
reunião e para o Deputado José Otávio Germano à 
reunião do dia vinte e um de junho, esta última enca-
minhada pela Liderança do Partido Progressista. OR-
DEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 6.793/06 – do 
Poder Executivo – (AV nº 270/06) – que “Dá nova re-
dação ao art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 
1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos ter-
mos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado FLEURY. PARECER: pela apro-
vação, com substitutivo. Vista ao Deputado Antonio 
Carlos Biscaia, em 21-6-06. Em discussão, o Relator 
enfatizou a premência de se legislar sobre a progres-
são no regime de cumprimento de pena, pois há inú-
meros condenados por crimes hediondos pretendendo 
evoluir do regime fechado para o semi-aberto. Ressal-
tou, também, que outros temas que necessitavam da 
devida previsão legal haviam sido contemplados no 
substitutivo, destacando as principais alterações esta-
belecidas, dentre elas a obrigatoriedade do exame 
criminológico. Questionado sobre esse exame pelo 
Deputado Mendes Ribeiro Filho, o relator afirmou que 
se trata de uma medida de segurança para a socieda-
de. Submetido a votação, o parecer foi aprovado. PRO-
JETO DE LEI Nº 5.000/05 – do Sr. Cabo Júlio – que 
“Dispõe sobre a instalação de sistemas de gravação 
de imagens em postos revendedores de combustíveis 
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado LIN-
COLN PORTELA. PARECER: a proferir. O parecer da 
Deputada Zulaiê Cobra passou a constituir voto em 
separado em 23-5-06. Face a ausência do relator na-
quele momento e à falta do parecer, o Presidente re-
tirou este projeto de pauta, de ofício. Tendo em vista 
que o Deputado Moroni Torgan, relator do item seguin-

te, PL nº 6.404/05, estivesse naquele momento presi-
dindo reunião da CPI do Tráfico de Armas, o Presiden-
te decidiu sobrestar a apreciação deste. PROJETO DE 
LEI Nº 2.298/03 – do Sr. Durval Orlato – que “Dispõe 
sobre a obrigatoriedade das empresas fabricantes de 
caminhões nacionais e as importadoras de caminhões 
instalarem como item de fábrica um Sistema de Loca-
lização e Rastreamento via Satélite, hoje conhecido 
como Global Positioning System – GPS em todos os 
caminhões de sua linha de produção ou importação”. 
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA. PARECER: 
pela rejeição. Lido pelo Deputado Ademir Camilo e 
submetido a discussão e votação, o parecer foi apro-
vado. PROJETO DE LEI Nº 2.580/03 – do Sr. Carlos 
Nader – que “Adiciona dispositivos à Lei nº 7.210, de 
11 de julho de 1984”. (Apensado: PL nº 4.202/04 (Apen-
sado: PL nº 4.451/04)) RELATOR: Deputado LINCOLN 
PORTELA. PARECER: pela aprovação deste e rejeição 
dos PLs nos 4.202/04 e 4.451/04. Lido pelo Deputado 
Mendes Ribeiro Filho e submetido a discussão e vo-
tação, o parecer foi aprovado. PROJETO DE LEI Nº 
4.063/04 – do Sr. Carlos Nader – que “Cria o Cadastro 
Nacional de Presos e Foragidos e dá outras providên-
cias”. RELATOR: Deputado CORONEL ALVES. PARE-
CER: pela aprovação, com emenda. Informado pela 
assessoria do relator de sua intenção de rever o pare-
cer, o Presidente retirou o projeto de pauta, de ofício. 
PROJETO DE LEI Nº 4.489/04 – do Sr. Alberto Fraga 
– que “Acrescenta o parágrafo único ao art. 25 do De-
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal”. RELATOR: Deputado MORONI TORGAN. 
PARECER: pela aprovação. Vista ao Deputado Luiz 
Antonio Fleury, em 23-5-06. Retirado de pauta a re-
querimento do relator. PROJETO DE LEI Nº 4.795/05 
– do Sr. Vieira Reis – que “Dispõe sobre os procedi-
mentos para preservação do local do crime em ocor-
rências criminais com vítimas fatais e envolvendo po-
liciais civis e militares”. RELATOR: Deputado CABO 
JÚLIO. PARECER: pela aprovação. Após a leitura do 
parecer pelo Deputado Ademir Camilo, o Deputado 
Fleury solicitou vista, que lhe foi concedida. PROJETO 
DE LEI Nº 4.970/05 – do Sr. Takayama – que “Dispõe 
sobre o registro das ações dos órgãos policiais no 
controle de manifestações coletivas”. RELATOR: Depu-
tado CABO JÚLIO. PARECER: pela aprovação, com 
substitutivo. Vista ao Deputado Capitão Wayne, em 
14-9-05. Adiada a discussão por 10 sessões, a reque-
rimento do autor, em 24-8-05. Lido o parecer pelo 
Deputado Ademir Camilo, o Deputado Fleury manifes-
tou sua posição contrária ao projeto, argumentando 
tratar-se de medida inócua, por não estabelecer obri-
gações ou punições e não contribuir para reduzir a 
insegurança. Submetido a votação, o parecer foi rejei-
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tado, passando a constituir voto em separado, e o 
Deputado Fleury foi designado relator do novo parecer. 
PROJETO DE LEI Nº 6.326/05 – do Sr. Carlos Nader 
– que “Concede incentivo fiscal às empresas de todo 
o território nacional que firmarem convênios com os 
presídios para o emprego de mão-de-obra carcerária”. 
(Apensado: PL nº 6.629/06) RELATOR: Deputado PRO-
FESSOR IRAPUAN TEIXEIRA. PARECER: pela rejei-
ção deste, e pela aprovação do PL nº 6.629/06. Lido 
pelo Deputado Ademir Camilo e submetido a discus-
são e votação, o parecer foi aprovado. PROJETO DE 
LEI Nº 6.713/06 – do Sr. Renato Casagrande – que 
“Dispõe sobre o sistema de segurança eletrônico, es-
tabelecendo normas para as atividades desenvolvidas 
por empresas especializadas prestadoras de serviços 
e estabelecimentos privados, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA. PARECER: 
pela aprovação. Lido o parecer pelo Deputado Ademir 
Camilo, o Deputado Fleury destacou a contradição 
entre o projeto e sua exposição de motivos, e solicitou 
vista, no que foi secundado pelo Deputado Ademir 
Camilo. O Presidente, então, concedeu-lhes vista con-
junta. PROJETO DE LEI Nº 6.404/05 – do Sr. Nelson 
Pellegrino – que “Altera o inciso X do art. 6º da Lei nº 
10.826, de 22 de dezembro de 2003, e dá outras pro-
vidências”. RELATOR: Deputado MORONI TORGAN. 
O presidente, levando em conta que o relator ainda se 
encontrava impossibilitado de deixar a presidência da 
CPI, e atendendo a pedido dele, solicitou ao Deputado 
Ademir Camilo que procedesse à leitura do parecer 
apresentado, que era pela aprovação, com substitutivo. 
Lido o parecer, o Presidente apontou uma redundân-
cia, já que constava no inciso X do art. 6º do substitu-
tivo referência a “Auditoria Tributária dos Estados” e a 
“Auditores Fiscais dos Estados”. Decidiu, entretanto, 
submeter a matéria a votação como estava e informou 
que encaminharia ofício à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania alertando para o fato. O Depu-
tado Fleury parabenizou o Presidente por pautar a 
matéria, destacando a importância e conveniência de 
se conceder o porte de arma para os agentes peniten-
ciários fora de serviço. Em votação, o parecer foi apro-
vado. O Deputado Coronel Alves pediu a palavra para 
agradecer ao Presidente a retirada de pauta do PL nº 
4.063/04, afirmando seu propósito de rever o parecer 
em tempo de ser apreciado na próxima reunião. EN-
CERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Pre-
sidente encerrou os trabalhos às quinze horas e qua-
renta e quatro minutos. E, para constar, eu, Cláudia 
Maria Matias Santarosa, Secretária em exercício, lavrei 
a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado José Militão, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 16ª Reunião, Realizada 8 de novembro 
de 2006.

Às quinze horas e vinte e três minutos do dia oito 
de novembro de dois mil e seis, reuniu-se ordinaria-
mente a Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, no Plenário 6, Anexo II da Câ-
mara dos Deputados, sob a presidência do Deputado 
Arnaldo Faria de Sá – Vice-Presidente. A lista de pre-
sença registrou o comparecimento dos Deputados 
José Militão – Presidente; Arnaldo Faria de Sá – Vice-
Presidente; Alberto Fraga, Lincoln Portela, Moroni Tor-
gan e Professor Irapuan Teixeira – Titulares; Bosco 
Costa, Gilberto Nascimento, Gonzaga Patriota e Jair 
Bolsonaro – Suplentes. Também registrou presença o 
Deputado Antonio Carlos Pannunzio, como não-mem-
bro. Deixaram de registrar presença os Deputados 
Ademir Camilo, Antonio Carlos Biscaia, Ary Kara, Cabo 
Júlio, Coronel Alves, João Campos, José Eduardo 
Cardozo, José Otávio Germano, Josias Quintal, Paulo 
Pimenta e Raul Jungmann. ABERTURA: Havendo 
número regimental, o Presidente em exercício declarou 
abertos os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata 
da décima quinta reunião, cuja leitura foi dispensada 
a pedido do Deputado Alberto Fraga. Em votação, a 
Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: O Presidente deu 
conhecimento ao Plenário do recebimento das seguin-
tes correspondências: do Senhor Cláudio Lembo, Go-
vernador do Estado de São Paulo, encaminhando 
proposta de alteração do Código Penal brasileiro, com 
vistas a conter, com penas mais rígidas, as tentativas 
de fuga de detentos; do Deputado João Campos, jus-
tificando sua ausência à reunião de onze de julho, e 
do Senhor Rommel Araújo de Oliveira, Juiz de Direito 
da Segunda Vara Criminal da Comarca de Macapá, 
encaminhando sentença proferida nos autos de ação 
penal relacionada ao tráfico de drogas e crime orga-
nizado na região Norte do País. ORDEM DO DIA: RE-
QUERIMENTO Nº 313/06 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá 
– que requer seja convidado o Sr. Marco Antônio Pe-
reira Novaes de Paula Santos, Delegado Titular da 
Delegacia Seccional de São Bernardo para que o mes-
mo detalhe o confronto entre aquela seccional e o PCC. 
O Deputado Jair Bolsonaro assumiu a presidência dos 
trabalhos e concedeu a palavra ao Autor do requeri-
mento, que o defendeu. Submetido a discussão e vo-
tação, o requerimento foi aprovado. REQUERIMENTO 
Nº 314/06 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “Solicita 
realização de Audiência Pública para tratar das propo-
sições que tramitam nesta Casa do Congresso Nacio-
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nal, relativas à prorrogação do prazo de recadastra-
mento dos certificados de registros de armas de fogo, 
estabelecido pela Lei nº 10.826, de 2003 (Estatuto do 
Desarmamento)”. Após a defesa do Autor, cuja inicia-
tiva foi parabenizada pelo Deputado Alberto Fraga, o 
requerimento, submetido a votação, foi aprovado. O 
Deputado Arnaldo Faria de Sá, então, reassumiu a 
presidência. PROJETO DE LEI Nº 7.223/06 – do Se-
nado Federal – Demóstenes Torres – (PLS nº 179/05) 
– que “Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, 
Lei de Execução Penal, e a Lei nº 10.792, de 1º de 
dezembro de 2003, para criar o regime penitenciário 
de segurança máxima”. RELATOR: Deputado FLEURY. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. Lido pelo 
Deputado Alberto Fraga, o parecer foi submetido a 
discussão e votação, sendo aprovado. PROJETO DE 
LEI Nº 7.224/06 – do Senado Federal – Juvêncio da 
Fonseca – (PLS nº 135/06) – que “Altera o Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
para impedir a concessão de livramento condicional 
nos casos de reincidência em crime doloso apenado 
com reclusão”. (Apensado: PL nº 4.232/04) RELATOR: 
Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. PARECER: pela 
aprovação deste e do PL nº 4.232/04, apensado, com 
substitutivo. Assumiu a presidência o Deputado Jair 
Bolsonaro. O relator solicitou a dispensa da leitura do 
parecer, vez que fora distribuído o avulso, e assim, com 
a anuência do Plenário, foi submetido a discussão e 
votação e aprovado. Reassumiu a presidência o Depu-
tado Arnaldo Faria de Sá. PROJETO DE LEI Nº 7.227/06 
– do Senado Federal – Tasso Jereissati – (PLS nº 
139/06) – que “Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941, Código de Processo Penal, para pre-
ver a videoconferência como regra no interrogatório 
judicial”. (Apensado: PL nº 1.233/99 – Apensados: PL 
nos 2.504/00, 1.334/03 e 1.237/03) RELATOR: Depu-
tado GILBERTO NASCIMENTO. PARECER: pela apro-
vação deste, dos PL nos 2.504/00, 1.237/03, 1.334/03 
e 1.233/99, apensados, com substitutivo. O parecer foi 
lido pelo Deputado Jair Bolsonaro e, em discussão, 
manifestou-se o Deputado Alberto Fraga. Submetido 
a votação, o parecer foi aprovado. PROJETO DE LEI 
Nº 7.228/06 – do Senado Federal – Alvaro Dias – (PLS 
140/06) – que “Altera a Lei nº 9.807, de 13 de julho de 
1999, para estender o benefício da redução de pena 
aos condenados presos que colaborarem com qual-
quer investigação policial ou processo criminal”. RE-
LATOR: Deputado JOSIAS QUINTAL. PARECER: pela 
aprovação. Lido pelo Deputado Alberto Fraga, o pare-
cer foi submetido a discussão e votação, sendo apro-
vado. PROJETO DE LEI Nº 39/99 – do Sr. Paulo Rocha 
– que “Dispõe sobre a atividade do Profissional em 
Segurança Privada e dá outras providências. NOVA 

EMENTA DA REDAÇÃO FINAL: Dispõe sobre a Re-
gulamentação da Profissão de Agente de Segurança 
Privada e dá outras providências”. RELATOR: Depu-
tado ADEMIR CAMILO. PARECER: a proferir. PARE-
CER DO RELATOR, DEP. ADEMIR CAMILO (PDT-MG), 
PELA APROVAÇÃO DA EMENDA DO SENADO. O 
parecer foi lido pelo Deputado Alberto Fraga, que so-
licitou vista mas, após esclarecimentos do Presidente, 
declinou do pedido, de forma que, submetido a discus-
são e votação, o parecer foi aprovado. PROJETO DE 
LEI Nº 7.024/06 – do Sr. Alberto Fraga – que “Acres-
centa o art. 354-A ao Código Penal, Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940, e dá outras provi-
dências”. (Apensados: PL 7.030/06 (Apensado: PL 
7.244/06) e PL nº 7.138/06) RELATOR: Deputado AN-
TONIO CARLOS BISCAIA. PARECER: pela aprovação 
deste e dos PL nos 7.030/06, 7.138/06 e 7.244/06, 
apensados, com substitutivo. Lido pelo Deputado Jair 
Bolsonaro, o parecer foi submetido a discussão e vo-
tação e aprovado. PROJETO DE LEI Nº 7.035/06 – do 
Sr. Antonio Carlos Pannunzio – que “Altera o inciso XV 
do art. 41 e § 1º do art. 52, ambos da Lei nº 7.210, de 
11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal”. RELA-
TOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. PARE-
CER: pela aprovação, com substitutivo. Após a leitura 
do parecer pelo Deputado Alberto Fraga, manifestou-
se o autor contrariamente à alteração procedida pelo 
relator no substitutivo. Submetido a votação, o parecer 
foi rejeitado, passando a constituir voto em separado. 
Designado relator do vencedor, o Deputado Alberto 
Fraga proferiu parecer pela aprovação da matéria na 
forma originalmente apresentada, sendo assim apro-
vado. PROJETO DE LEI Nº 4.254/98 – do Senado 
Federal – Pedro Simon – (PLS nº 31/95) – que “Altera 
dispositivos do Código de Processo Penal referentes 
ao curso dos procedimentos policiais e dá outras pro-
vidências”. (Apensado: PL nº 5.353/01) RELATOR: 
Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. PARECER: 
pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição 
do PL nº 5.353/01, apensado. O Deputado Jair Bolso-
naro leu o parecer que, submetido a discussão e vo-
tação, foi aprovado. PROJETO DE LEI Nº 7.226/06 – do 
Senado Federal – Antônio Carlos Magalhães – (PLS 
nº 138/06) – que “Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 
de outubro de 1941, Código de Processo Penal, para 
prever a indisponibilidade de bens do indiciado ou acu-
sado e a necessidade de comparecimento pessoal em 
juízo para a apresentação de pedido de restituição ou 
disponibilidade”. (Apensado: PL nº 7.387/06) RELA-
TOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. PARECER: 
pela aprovação deste e do PL nº 7.387/06, apensado, 
com substitutivo. Assumiu a presidência o Deputado 
Jair Bolsonaro. Dispensada a leitura a pedido do rela-
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tor, o parecer foi submetido a discussão e votação, 
sendo aprovado. Reassumiu a presidência o Deputado 
Arnaldo Faria de Sá. PROJETO DE LEI Nº 409/03 – do 
Sr. Alberto Fraga – que “Estabelece regras gerais para 
a construção de estabelecimentos penais, e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado JOSÉ OTÁVIO 
GERMANO. PARECER: pela aprovação. Lido pelo 
Deputado Jair Bolsonaro, o parecer foi submetido a 
discussão e votação, sendo aprovado. PROJETO DE 
LEI Nº 4.489/04 – do Sr. Alberto Fraga – que “Acres-
centa o parágrafo único ao art. 25 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal”. 
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN. PARECER: 
pela aprovação. Vista ao Deputado Luiz Antonio Fleury, 
em 23-5-06. O Deputado Jair Bolsonaro leu o parecer, 
que, submetido a discussão e votação, foi aprovado. 
PROJETO DE LEI Nº 6.790/06 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “Dispõe sobre a prescrição nos crimes 
de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores”. 
RELATOR: Deputado CABO JÚLIO. PARECER: pela 
aprovação, com substitutivo. O Deputado Alberto Fra-
ga leu o parecer, que, submetido a discussão e vota-
ção, foi aprovado. ENCERRAMENTO: Nada mais ha-
vendo a tratar, o Presidente convocou reunião ordiná-
ria para o dia vinte e dois, às quatorze horas e trinta 
minutos, no Plenário 6, e encerrou os trabalhos às de-
zesseis horas e vinte e um minutos. E, para constar, 
eu, Kátia da Consolação dos Santos Viana, lavrei a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Primeiro Vice-Presidente, Deputado Arnaldo Faria de 
Sá, e publicada no Diário da Câmara dos Depu-
tados.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa

Ata da 7ª Reunião (Ordinária), realizada em 21 
de junho de 2006.

Às dez horas e quarenta e três minutos do dia 
vinte e um de junho de dois mil e seis, reuniu-se a Co-
missão de Viação e Transportes, no plenário nº 11 do 
anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência 
do Deputado Mauro Lopes – Presidente. Comparece-
ram os Deputados Lupércio Ramos e Gonzaga Patriota 
– Vice-Presidentes, Affonso Camargo, Beto Albuquer-
que, Chico da Princesa, Devanir Ribeiro, Edinho Bez, 
Eliseu Resende, Francisco Appio, Jaime Martins, Jair 
de Oliveira, Lael Varella, Leodegar Tiscoski, Mário 
Assad Júnior, Milton Monti, Pedro Chaves, Telma de 
Souza e Vitorassi – titulares, e Francisco Rodrigues, 
Milton Barbosa, Nelson Bornier, Oliveira Filho, Osvaldo 
Reis e Vadinho Baião – suplentes. Compareceu tam-
bém o Deputado Geraldo Resende. Havendo número 

regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos e comunicou que estavam sobre as banca-
das cópias da Ata da 6ª reunião. Colocada em vota-
ção, a Ata foi aprovada sem observações. Após isso, 
o Sr. Presidente deu início à apreciação das matérias 
constantes da Ordem do Dia. 1) – PROPOSTA DE FIS-
CALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 109/05 – do Sr. Alex-
andre Santos – “propondo que a Comissão de Viação 
e Transportes, através da Advocacia-Geral da União, 
a Controladoria-Geral da União, o Tribunal de Contas 
da União e o Ministério Público Federal, exerça fiscal-
ização sobre concessão de rodovias federais”. Relator: 
Deputado Eliseu Padilha. Relatório Prévio: pela rejeição 
(lido pelo Deputado Chico da Princesa). Em votação, 
foi aprovado unanimemente o relatório prévio do rela-
tor. 2) – PROJETO DE LEI Nº 3.661-B/04 – do Sr. Luiz 
Carlos Santos – que “acrescenta artigo à Lei nº 8.899, 
de 29 de junho de 1994, obrigando a sua divulgação”. 
Relator: Deputado Chico da Princesa. Parecer: contrá-
rio. Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer 
do relator. 3) – PROJETO DE LEI Nº 4.908/05 – do Sr. 
Neuton Lima – que “acrescenta parágrafo ao art. 159 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que Ins-
titui o Código de Trânsito Brasileiro, determinando o 
porte obrigatório do certificado de aprovação em curso 
especializado para os condutores que especifica”. Re-
lator: Deputado Chico da Princesa. Parecer: contrário. 
Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer do 
relator. 4) – PROJETO DE LEI Nº 5.472/05 – do Sr. 
Capitão Wayne – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, regulando o uso de películas de proteção 
contra raios solares, e dá outras providências”. Relator: 
Deputado Leodegar Tiscoski. Parecer: favorável, com 
emendas. O Deputado Beto Albuquerque apresentou 
destaque para a supressão da emenda nº 1 oferecida 
pelo relator. Discutiram a matéria os Deputados Beto 
Albuquerque e Chico da Princesa. O Sr. Presidente sub-
meteu aos presentes a admissibilidade do destaque. 
Em votação, a admissibilidade foi aprovada, contra o 
voto do Deputado Leodegar Tiscoski. Em votação, foi 
aprovado unanimemente o parecer do relator, ressal-
vado o destaque. Colocado em votação o destaque, 
que pretendia suprimir a Emenda nº 1 do relator, que 
dava nova redação ao Inciso I do art. 111 do Código 
de Trânsito Brasileiro, foi este aprovado, contra o voto 
do Deputado Leodegar Tiscoski. Ao relator foi fixado 
prazo até a reunião seguinte para a apresentação do 
parecer reformulado. Em cumprimento ao disposto 
no § 1º do art. 46 do Regimento Interno, o Sr. Presi-
dente declarou adiada a discussão dos demais itens 
da pauta: 5) – PROJETO DE LEI Nº 5.909/05 – do Sr. 
Nilson Pinto – que “denomina Aeroporto de Marabá / 
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Pará – João Correa da Rocha – o Aeroporto de Ma-
rabá/Pará”. Relator: Deputado Júnior Betão. Parecer: 
favorável. 6) – PROJETO DE LEI Nº 6.070/05 – do Sr. 
Celso Russomano – que “altera o Inciso III do art. 162 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que insti-
tui o Código de Trânsito Brasileiro”. Relator: Deputado 
Francisco Appio. Parecer: favorável, com substitutivo. 
7) – PROJETO DE LEI Nº 6.186/05 – do Sr. Geraldo 
Resende – que “denomina Rodovia Federal Apolônio de 
Carvalho a BR-262 – trecho Campo Grande/Corumbá”. 
Relator: Deputado Jaime Martins. Parecer: favorável. 8) 
– PROJETO DE LEI Nº 6.786/06 – do Sr. Celso Russo-
mano – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 que – Institui o Código de Trânsito Brasileiro 
– para dispor sobre a notificação da autuação no trân-
sito”. Relator: Deputado Mário Assad Júnior. Parecer: 
contrário. O Sr Presidente, às onze horas e vinte e um 
minutos, encerrou a reunião e, para constar, eu,, Ruy 
Omar Prudêncio da Silva, Secretário, lavrei a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados.

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Dr. Rodolfo Pereira
PROJETO DE LEI Nº 5.761/05 – Da Sra. Laura 

Carneiro – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de 
utilização do zoneamento ecológico-econômico na de-
marcação de terras indígenas, na criação de unidades 
de conservação e na implantação de assentamentos 
rurais, e dá outras providências”.

Ao Deputado Francisco Turra
PROJETO DE LEI Nº 7.100/06 – Do Senado 

Federal-Sérgio Zambiasi – (PLS nº 341/2005) – que 
“altera os arts. 48 e 103 da Lei nº 8.171, de 17 de ja-
neiro de 1991, com a finalidade de instituir, dentre os 
objetivos do crédito rural, o estímulo à substituição 
da cultura do tabaco por atividades alternativas, e de 
conceder, pelo Poder Público, incentivos especiais ao 
proprietário rural que substituir a cultura do tabaco por 
atividades alternativas”.

Ao Deputado Orlando Desconsi
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 362/06 

– Do Poder Executivo – (MSC nº 397/2006) – que “al-
tera dispositivo da Lei Complementar nº 93, de 4 de 

fevereiro de 1998, que institui o Fundo de Terras e da 
Reforma Agrária – Banco da Terra – e dá outras pro-
vidências”.

Ao Deputado Ronaldo Caiado
PROJETO DE LEI Nº 7.113/06 – do Sr. João 

Alfredo e outros – que “altera e acresce dispositivos à 
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e dá outras 
providências”.

PROJETO DE LEI Nº 7.116/06 – do Sr. João Alfredo 
e outros – que “altera dispositivo da Lei nº 6.383, de 7 
de dezembro de 1976, e dá outras providências”.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2006. – Abelardo 
Lupion, Presidente.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Carlos Batata
PROJETO DE LEI Nº 7.210/06 – Do Sr. Betinho 

Rosado – que “altera a redação do Art. 2º, caput e § 1º, 
da Lei nº 4.716, de 29 de junho de 1965, que dispõe sobre 
a organização, funcionamento e execução dos registros 
genealógicos de animais domésticos no País”.

Ao Deputado Dilceu Sperafico
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

2.351/06 – Da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional – (MSC nº 76/2004) – que “aprova o 
texto da Convenção Nº 184, da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT), complementada pela Recomen-
dação Nº 192, assinadas em 21 de junho de 2001”.

Ao Deputado Jairo Carneiro
PROJETO DE LEI Nº 7.335/06 – Do Sr. Heleno 

Silva – que “institui o Crédito Rural Paralelo e dá ou-
tras providências”.

À Deputada Kátia Abreu
PROJETO DE LEI Nº 7.288/06 – Do Sr. Jamil 

Murad – que “altera dispositivos da Lei nº 10.925, de 
2004, que reduz alíquotas do PIS/PASEP e da Cofins in-
cidentes na importação e na comercialização do Mercado 
Interno de fertilizantes e defensivos agropecuários “.

Ao Deputado Roberto Balestra
PROJETO DE LEI Nº 7.313/06 – Do Sr. Antonio 

Carlos Mendes Thame – que “dispõe sobre especifi-
cações técnicas que deverão ser observadas por em-
presas que produzam até 10.000 cestas de alimentos 
e similares, por mês”.
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Ao Deputado Waldemir Moka
PROJETO DE LEI Nº 7.254/06 – Do Sr. Ronal-

do Caiado – que “altera a exigibilidade bancária para 
aplicação em crédito rural”

Ao Deputado Xico Graziano
PROJETO DE LEI Nº 7.209/06 – Do Sr. João 

Paulo Gomes da Silva – que “dispõe sobre as políti-
cas públicas de assentamento e reforma agrária, e dá 
outras providências”.

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2006. – 
Abelardo Lupion, Presidente.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Jairo Carneiro
PROJETO DE LEI Nº 7.407/06 – Do Sr. Carlos 

Souza – que “altera o art. 1º da Lei nº 5.709, de 7 de 
outubro de 1971”.

Ao Deputado Xico Graziano
PROJETO DE LEI Nº 7.113/06 – Do Sr. João 

Alfredo e outros – que “altera e acresce dispositivos à 
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e dá outras 
providências”.

PROJETO DE LEI Nº 7.116/06 – Do Sr. João Alfre-
do e outros – que “altera dispositivo da Lei nº 6.383, de 
7 de dezembro de 1976, e dá outras providências”.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2006.  – 
Abelardo Lupion, Presidente.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a seguinte designação de re-
latoria:

Ao Deputado Dr. Rodolfo Pereira
MENSAGEM Nº 710/06 – do Poder Executivo 

– (AV nº 971/2006) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional proposta de cessão de uso gra-
tuito ao Estado de Rondônia do imóvel rural da União 
denominado Gleba Capitão Silvio, com a finalidade de 
implantação da Reserva Extrativista Jaci-Paraná, que 
abrange os Municípios de Porto Velho, Buriti e Nova 
Mamoré, naquele Estado”.

Sala da Comissão, 6 de setembro de 2006.  – 
Abelardo Lupion, Presidente.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a seguinte designação de 
relatoria:

Ao Deputado Zonta
PROJETO DE LEI Nº 6.919/06 – Do Sr. Leonar-

do Vilela – que “altera a Lei nº 11.265, de 4 de janeiro 
de 2006, que “Regulamenta a comercialização de ali-
mentos para lactentes e crianças de primeira infância 
e também de produtos de puericultura correlatos””.

Sala da Comissão, 24 de outubro de 2006. – 
Abelardo Lupion, Presidente.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a seguinte designação de re-
latoria:

Ao Deputado Cezar Silvestri
PROJETO DE LEI Nº 7.435/06 – Da Sra. Selma 

Schons – que “estende aos sericicultores o benefício 
do seguro-desemprego, concedido ao pescador profis-
sional durante o período de defeso, conforme previsto 
pela Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003”.

Sala da Comissão, 1º de novembro de 2006. – 
Abelardo Lupion, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Pauderney Avelino
INDICAÇÃO DE AUTORIDADE Nº 8/06 – Do Sr. 

Rodrigo Maia – Líder do PFL – que “indica o nome do 
Deputado AROLDO CEDRAZ para vaga no Tribunal 
de Contas da União”.

INDICAÇÃO DE AUTORIDADE Nº 9/06 – Do Sr. 
Jutahy Junior – Líder do PSDB – que “indica o nome 
do Deputado GONZAGA MOTA para vaga no Tribunal 
de Contas da União”.

INDICAÇÃO DE AUTORIDADE Nº 10/06 – Do 
Sr. Wilson Santiago – Líder do PMDB – que “indica o 
nome do Deputado OSMAR SERRAGLIO, para a vaga 
de Ministro do Tribunal de Contas da União”.

INDICAÇÃO DE AUTORIDADE Nº 11/06 – Do 
Sr. José Múcio Monteiro – Lider do PTB – que “indica 
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o Deputado LUIZ ANTÔNIO FLEURY para candidato à 
vaga de Ministro do Tribunal de Contas da União”.

INDICAÇÃO DE AUTORIDADE Nº 12/06 – Do 
Sr. Pastor Amarildo – que “indica o nome do Doutor 
MOZART VIANA DE PAIVA, para candidato à vaga de 
Ministro do Tribunal de Contas da União”.

INDICAÇÃO DE AUTORIDADE Nº 13/06 – Do 
Sr. Henrique Fontana – que “indica o nome do Depu-
tado PAULO DELGADO, para a vaga de Ministro do 
Tribunal de Contas da União”.

INDICAÇÃO DE AUTORIDADE Nº 14/06 – Do 
Sr. Miro Teixeira – que “indica o nome do Deputado 
ADEMIR CAMILO para vaga de Ministro do Tribunal 
de Contas da União”.

INDICAÇÃO DE AUTORIDADE Nº 15/06 – Do Sr. 
Alexandre Cardoso – que “indica o nome do ex-Depu-
tado Federal JOSÉ ANTONIO ALMEIDA para vaga de 
Ministro do Tribunal de Contas da União”.

Ao Deputado Vignatti
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 362/06 

– do Poder Executivo – (MSC nº 397/2006) – que “altera 
dispositivo da Lei Complementar nº 93, de 4 de fevereiro 
de 1998, que institui o Fundo de Terras e da Reforma 
Agrária – Banco da Terra – e dá outras providências”.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2006. – 
Deputado Moreira Franco, Presidente.

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, inciso I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, ARTUR LOPES 
FILHO, ponto nº 3.411, ocupante de cargo da Cate-
goria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial, Padrão 
30, 1º substituto do Chefe da Seção de Ocorrências 
Policiais, FC-05, da Coordenação de Polícia Judiciá-
ria, do Departamento de Polícia Legislativa, do Qua-
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus 
impedimentos eventuais, a partir de 1º de novembro 
do corrente ano.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, CLÁUDIO DE OLIVEIRA, 
ponto nº 3.408, ocupante de cargo da Categoria Funcio-
nal de Técnico Legislativo – atribuição Agente de Polícia 
Legislativa, Classe Especial, Padrão 30, substituto do 
Chefe da Seção de Identificação Funcional, FC-05, da 
Coordenação de Apoio Logístico, do Departamento de 
Polícia Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, no período de 27 de novembro a 11 
de dezembro do corrente ano.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSÉ CARLOS 
RICARDO DE ALBUQUERQUE, ponto nº 4.564, ocu-
pante de cargo da Categoria Funcional de Técnico 
Legislativo – atribuição Adjunto Parlamentar, Classe 
Especial, Padrão 30, substituto da Chefe da Assesso-
ria de Relações Internacionais, FC-08, do Gabinete 
do Presidente, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, no período de 23 de outubro a 20 de no-
vembro do corrente ano.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSÉ DE SOU-
SA REIS, ponto nº 3.777, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial, Padrão 
30, 2º substituto do Chefe da Seção de Ocorrências 
Policiais, FC-05, da Coordenação de Polícia Judiciá-
ria, do Departamento de Polícia Legislativa, do Qua-
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus 
impedimentos eventuais, a partir de 1º de novembro 
do corrente ano.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, ROBERTO RO-
CHA PEIXOTO, ponto nº 5.541, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial, Padrão 
30, 2º substituto do Chefe do Serviço de Atividades 
Policiais, FC-06, da Coordenação de Polícia Judiciá-
ria, do Departamento de Polícia Legislativa, do Qua-
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus 
impedimentos eventuais, a partir de 10 de novembro 
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 22 de novembro de 2006. 
– Deputado Aldo Rebelo, Presidente.



MESA DIRETORA
Presidente:
ALDO REBELO - PCdoB - SP
1º Vice-Presidente:
JOSÉ THOMAZ NONÔ - PFL - AL
2º Vice-Presidente:
CIRO NOGUEIRA - PP - PI
1º Secretário:
INOCÊNCIO OLIVEIRA - PL - PE
2º Secretário:
NILTON CAPIXABA - PTB - RO
3º Secretário:
EDUARDO GOMES - PSDB - TO
4º Secretário:
JOÃO CALDAS - PL - AL
1º Suplente de Secretário:
GIVALDO CARIMBÃO - PSB - AL
2º Suplente de Secretário:
JORGE ALBERTO - PMDB - SE
3º Suplente de Secretário:
GERALDO RESENDE - PPS - MS
4º Suplente de Secretário:
MÁRIO HERINGER - PDT - MG

LÍDERES E VICE-LÍDERES

PT
Líder: HENRIQUE FONTANA

Vice-Líderes:
Fernando Ferro (1º Vice), Angela Guadagnin, Anselmo, Carlito
Merss, Luiz Couto, Luiz Sérgio, Maria do Carmo Lara, Maurício
Rands, Nilson Mourão, Marco Maia, Professor Luizinho, Ricardo
Berzoini, Zezéu Ribeiro, Dr. Rosinha, Orlando Desconsi, Tarcísio
Zimmermann, Selma Schons, César Medeiros, Luciano Zica,
Mauro Passos e Terezinha Fernandes.

PMDB
Líder: WILSON SANTIAGO

Vice-Líderes:
Mendes Ribeiro Filho, Benjamin Maranhão, Asdrubal Bentes,
Adelor Vieira, Carlos Eduardo Cadoca, Leandro Vilela, Osmar
Serraglio, Mauro Benevides, Zé Gerardo, Pedro Novais, Wladimir
Costa, Eliseu Padilha, Jorge Alberto, Hermes Parcianello, Marcelo
Castro, Gervásio Oliveira, Gastão Vieira, Marcello Siqueira e João
Matos.

PFL
Líder: RODRIGO MAIA

Vice-Líderes:
Kátia Abreu (1º Vice), Luiz Carlos Santos, José Rocha, Antonio
Carlos Magalhães Neto, Onyx Lorenzoni, Pauderney Avelino,
José Carlos Machado, Moroni Torgan, Corauci Sobrinho, Félix
Mendonça, Júlio Cesar, Alberto Fraga, Murilo Zauith, Ronaldo
Caiado, Eduardo Sciarra, Roberto Brant e Nice Lobão.

PSDB
Líder: JUTAHY JUNIOR

Vice-Líderes:
Bismarck Maia (1º Vice), Ronaldo Dimas, Antonio Carlos Mendes
Thame, Antonio Carlos Pannunzio, Eduardo Barbosa, Nilson
Pinto, Zulaiê Cobra, Júlio Redecker, Alberto Goldman, Paulo
Bauer, Gonzaga Mota, Leonardo Vilela, Arnaldo Madeira e
Thelma de Oliveira.

PP
Líder: MÁRIO NEGROMONTE

Vice-Líderes:
Benedito de Lira (1º Vice), Nélio Dias, Feu Rosa, Romel Anizio,
João Pizzolatti, Francisco Dornelles, Francisco Appio, Roberto

Balestra, Julio Lopes, Darci Coelho, Antonio Cruz, Professor
Irapuan Teixeira e Pedro Henry.

PTB
Líder: JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

Vice-Líderes:
Fleury (1º Vice), Ricarte de Freitas, Arnaldo Faria de Sá, Nelson
Marquezelli, Eduardo Seabra, Josué Bengtson, Pastor Reinaldo,
Paes Landim, Jackson Barreto, Jovair Arantes e Edir Oliveira.

PL
Líder: LUCIANO CASTRO

Vice-Líderes:
José Carlos Araújo (1º Vice), Almir Sá, Lincoln Portela, Sandro
Mabel, Giacobo, Humberto Michiles, Coronel Alves, Milton Monti e
Reinaldo Betão.

PSB
Líder: ALEXANDRE CARDOSO

Vice-Líderes:
Dr. Ribamar Alves (1º Vice), Luiza Erundina, Marcondes Gadelha,
Mário Assad Júnior, Renato Casagrande e Sandra Rosado.

PDT
Líder: MIRO TEIXEIRA

Vice-Líderes:
Álvaro Dias (1º Vice), Manato, Pompeo de Mattos, João Fontes e
André Figueiredo.

PPS
Líder: FERNANDO CORUJA

Vice-Líderes:
Cezar Silvestri, Colbert Martins, Rogério Teófilo e Raul
Jungmann.

PCdoB
Líder: INÁCIO ARRUDA

Vice-Líderes:
Jamil Murad, Vanessa Grazziotin e Agnelo Queiroz.

PV
Líder: JOVINO CÂNDIDO

Vice-Líderes:
Fernando Gabeira e Sarney Filho.

PSOL
Líder: CHICO ALENCAR

Vice-Líderes:
Luciana Genro (1º Vice) e Ivan Valente.

PSC
Líder: PASTOR AMARILDO

Vice-Líderes:
Zequinha Marinho.

Parágrafo 4º, Artigo 9º do RICD

PRONA
Repr.: ENÉAS

PTC
Repr.: CARLOS WILLIAN

Liderança do Governo
Líder: ARLINDO CHINAGLIA

Vice-Líderes:
Beto Albuquerque, Sigmaringa Seixas, Vicente Cascione e
Renildo Calheiros.



Liderança da Minoria
Líder: JOSÉ CARLOS ALELUIA



DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
 

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

Amapá
Badu Picanço - PL
Coronel Alves - PL
Davi Alcolumbre - PFL
Dr. Benedito Dias - PP
Eduardo Seabra - PTB
Evandro Milhomen - PCdoB
Gervásio Oliveira - PMDB
Hélio Esteves - PT

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

Amazonas
Átila Lins - PMDB
Carlos Souza - PP
Francisco Garcia - PP
Humberto Michiles - PL
Lupércio Ramos - PMDB
Pauderney Avelino - PFL
Silas Câmara - PTB
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz - PP
Anselmo - PT
Eduardo Valverde - PT
Hamilton Casara - PSDB
Marinha Raupp - PMDB
Miguel de Souza - PL
Natan Donadon - PMDB
Nilton Capixaba - PTB

Acre
Chicão Brígido - PMDB
Henrique Afonso - PT
João Correia - PMDB
João Tota - PP
Júnior Betão - PL
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Zico Bronzeado - PT

Tocantins
Darci Coelho - PP
Eduardo Gomes - PSDB
Homero Barreto - PTB
Kátia Abreu - PFL

Maurício Rabelo - PL
Osvaldo Reis - PMDB
Pastor Amarildo - PSC
Ronaldo Dimas - PSDB

Maranhão
Albérico Filho - PMDB
Antonio Joaquim - PSDB
César Bandeira - PFL
Clóvis Fecury - PFL
Costa Ferreira - PSC
Dr. Ribamar Alves - PSB
Gastão Vieira - PMDB
João Castelo - PSDB
Luciano Leitoa - PSB
Neiva Moreira - PDT
Nice Lobão - PFL
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Remi Trinta - PL
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira - PSDB
Terezinha Fernandes - PT
Wagner Lago - PDT

Ceará
Almeida de Jesus - PL
André Figueiredo - PDT
Aníbal Gomes - PMDB
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
Raimundo Gomes de Matos - PSDB
Vicente Arruda - PSDB
Zé Gerardo - PMDB

Piauí
Átila Lira - PSDB
B. Sá - PSB
Ciro Nogueira - PP
Júlio Cesar - PFL
Marcelo Castro - PMDB
Moraes Souza - PMDB
Mussa Demes - PFL
Nazareno Fonteles - PT
Paes Landim - PTB
Simplício Mário - PT

Rio Grande do Norte
Álvaro Dias - PDT
Betinho Rosado - PFL
Fátima Bezerra - PT
Henrique Eduardo Alves - PMDB
Iberê Ferreira - PSB
Nélio Dias - PP
Ney Lopes - PFL
Sandra Rosado - PSB

Paraíba
Armando Abílio - PSDB
Benjamin Maranhão - PMDB
Carlos Dunga - PTB



Domiciano Cabral - PSDB
Enivaldo Ribeiro - PP
Lúcia Braga - PMDB
Luiz Couto - PT
Marcondes Gadelha - PSB
Philemon Rodrigues - PTB
Ronaldo Cunha Lima - PSDB
Wellington Roberto - PL
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PTB
Carlos Batata - PFL
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Eduardo Campos - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PL
Joaquim Francisco - PFL
Joel de Hollanda - PFL
Jorge Gomes - PSB
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PTB
Luiz Piauhylino - PDT
Marcos de Jesus - S.PART.
Maurício Rands - PT
Osvaldo Coelho - PFL
Pastor Francisco Olímpio - PSB
Paulo Rubem Santiago - PT
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Roberto Freire - PPS
Roberto Magalhães - PFL
Salatiel Carvalho - PFL

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
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - PDT
Jorge Alberto - PMDB
José Carlos Machado - PFL
Mendonça Prado - PFL

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - PFL
Aroldo Cedraz - PFL
Claudio Cajado - PFL
Colbert Martins - PPS
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 Leão - PP
Jonival Lucas Junior - PTB
Jorge Khoury - PFL
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
Roland Lavigne - PSDB
Severiano Alves - PDT
Walter Pinheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
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
Herculano Anghinetti - 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
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
Saraiva Felipe - PMDB
Sérgio Miranda - PDT
Silas Brasileiro - PMDB
Vadinho Baião - PT
Virgílio Guimarães - PT
Vittorio Medioli - PV

Espírito Santo
Feu Rosa - PP
Iriny Lopes - PT
Jair de Oliveira - PMDB
Manato - PDT
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
Nilton Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
Ricardo Santos - PSDB
Rose de Freitas - PMDB

Rio de Janeiro
Aldir Cabral - PFL
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PMDB
Almerinda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - S.PART.
André Costa - 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 - S.PART.
Jorge Bittar - PT
José Divino - S.PART.
Josias Quintal - PSB
Juíza Denise Frossard - PPS
Julio Lopes - PP
Laura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani - PMDB
Luiz Sérgio - PT
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
Ronaldo Cezar Coelho - PSDB
Sandro Matos - PTB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - S.PART.

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
Arnaldo Madeira - PSDB
Ary Kara - PTB
Carlos Sampaio - PSDB
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netto - PMDB
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Pinotti - PFL
Durval Orlato - PT
Edinho Montemor - PSB
Edna Macedo - PTB
Elimar Máximo Damasceno - PRONA
Enéas - PRONA
Fernando Estima - S.PART.
Fleury - PTB
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 Carlos Santos - PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT
Luiza Erundina - PSB
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
Telma de Souza - PT
Vadão Gomes - PP
Vanderlei Assis - PP
Vicente Cascione - PTB
Vicentinho - PT
Walter Barelli - PSDB
Walter Feldman - 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
Agnelo Queiroz - PCdoB
Alberto Fraga - PFL
Jorge Pinheiro - PL
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PSOL
Sigmaringa Seixas - PT
Tadeu Filippelli - PMDB
Tatico - PTB

Goiás
Barbosa Neto - PSB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Tatico - PTB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PSDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Chaves - PMDB
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PL
Vilmar Rocha - PFL

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - 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
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
Reinhold Stephanes - PMDB
Ricardo Barros - PP

Selma Schons - PT
Takayama - PMDB
Vitorassi - PT

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMDB
Carlito Merss - PT
Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PFL
João Matos - PMDB
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
Alceu Collares - PDT
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Darcísio Perondi - PMDB
Edir Oliveira - PTB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Érico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
José Otávio Germano - PP
Júlio Redecker - PSDB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - PSOL
Luis Carlos Heinze - PP
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Desconsi - PT
Osmar Terra - PMDB
Osvaldo Biolchi - PMDB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Tarcísio Zimmermann - PT
Yeda Crusius - PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
1º Vice-Presidente: Osvaldo Coelho (PFL)
2º Vice-Presidente: João Grandão (PT)
3º Vice-Presidente: Francisco Turra (PP)
Titulares Suplentes

PT
Adão Pretto Luci Choinacki
Anselmo Neyde Aparecida
Assis Miguel do Couto Odair Cunha
João Grandão Paulo Pimenta
Josias Gomes Vander Loubet
Orlando Desconsi Vignatti

PMDB
Darcísio Perondi Eliseu Padilha
Leandro Vilela Jorge Alberto
Moacir Micheletto Olavo Calheiros
Odílio Balbinotti vaga do PTB 3 vagas
Silas Brasileiro
Waldemir Moka
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Alberto Fraga
Carlos Batata vaga do PSOL Betinho Rosado vaga do PSOL

Eduardo Sciarra Carlos Melles
Enéas vaga do PC do B Félix Mendonça
Jairo Carneiro Ivan Ranzolin
Kátia Abreu vaga do PV Lael Varella vaga do PC do B

Onyx Lorenzoni vaga do PSC (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Osvaldo Coelho
Ronaldo Caiado

PSDB
Leonardo Vilela Anivaldo Vale
Xico Graziano Antonio Carlos Mendes Thame
(Dep. do PP ocupa a vaga) Júlio Redecker
(Dep. do PP ocupa a vaga) Julio Semeghini

PP
Cleonâncio Fonseca vaga do PSDB Darci Coelho
Dilceu Sperafico vaga do PSDB Enivaldo Ribeiro vaga do PSC

Francisco Turra Érico Ribeiro
Luis Carlos Heinze Ricardo Barros
Nélio Dias Zé Lima
Roberto Balestra vaga do PTB

Vadão Gomes vaga do PL

Zonta
PTB

Carlos Dunga Josué Bengtson
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Nelson Marquezelli
(Dep. do PP ocupa a vaga) Tatico

PL
Almir Sá Maurício Rabelo
Heleno Silva Wellington Fagundes
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga

PSB
Iberê Ferreira Sandra Rosado
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Enio Bacci
Pompeo de Mattos 1 vaga

PPS
Cezar Silvestri Airton Roveda

Geraldo Resende vaga do Bloco PFL, PRONA

PC do B
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PV
(Dep. do Bloco PFL, PRONA Edson Duarte

ocupa a vaga)
PSOL

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PSC
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Miguel de Souza (PL)
1º Vice-Presidente: Wellington Fagundes (PL)
2º Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)
3º Vice-Presidente: Maria Helena (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Henrique Afonso Anselmo
Zé Geraldo Eduardo Valverde
Zico Bronzeado Nilson Mourão

PMDB
Ann Pontes Átila Lins
Fernando Lopes vaga do PTB Gervásio Oliveira
Natan Donadon Lupércio Ramos
1 vaga Marinha Raupp vaga do PPS

Bloco PFL, PRONA
Arolde de Oliveira (Licenciado) Júlio Cesar
(Dep. do PSC ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Joaquim Anivaldo Vale
(Dep. do PL ocupa a vaga) Hamilton Casara vaga do PP

Zenaldo Coutinho
PP

Agnaldo Muniz Suely Campos
Carlos Souza (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PTB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Alceste Almeida
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

PL
Miguel de Souza Almir Sá vaga do Bloco PFL, PRONA

Wanderval Santos vaga do PSDB Júnior Betão
Wellington Fagundes Raimundo Santos

PSB
Maria Helena 1 vaga

PDT
Enio Bacci Dr. Rodolfo Pereira

PPS
1 vaga (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PCdoB
Perpétua Almeida vaga do PTB Socorro Gomes vaga do Bloco PFL, PRONA

Vanessa Grazziotin vaga do PTB

PSC
Zequinha Marinho vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Vanderlúcia Bezerra da Silva
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2º Vice-Presidente: Jorge Bittar (PT)
3º Vice-Presidente: Wladimir Costa (PMDB)
Titulares Suplentes

PT



Durval Orlato vaga do PDT Angela Guadagnin
Jorge Bittar Fernando Ferro
Mariângela Duarte Guilherme Menezes
Walter Pinheiro Josias Gomes
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vicentinho
(Dep. do PL ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PMDB
Adelor Vieira vaga do PDT Eduardo Cunha
Aníbal Gomes Henrique Eduardo Alves
Eunício Oliveira João Magalhães
Gilberto Nascimento Takayama

Jader Barbalho
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Nelson Bornier 1 vaga
Pedro Irujo vaga do PT

Wladimir Costa
Bloco PFL, PRONA

Corauci Sobrinho Arolde de Oliveira (Licenciado)
Davi Alcolumbre César Bandeira vaga do PMDB

Fábio Souto Eduardo Sciarra
José Mendonça Bezerra Murilo Zauith
José Rocha vaga do PSC Robson Tuma
Júlio Cesar vaga do PTB (Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Vic Pires Franco

PSDB
Alberto Goldman Lobbe Neto
Gustavo Fruet Manoel Salviano
Julio Semeghini Professora Raquel Teixeira
Narcio Rodrigues Zenaldo Coutinho

PP
João Batista Antonio Cruz
Lino Rossi vaga do PT Francisco Garcia
Marcos Abramo Romel Anizio
Ricardo Barros Vanderlei Assis
Sandes Júnior

PTB
Silas Câmara Arnon Bezerra
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Iris Simões
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Philemon Rodrigues

PL
Badu Picanço Almeida de Jesus
Carlos Nader Amauri Gasques
Maurício Rabelo vaga do PT Remi Trinta
Raimundo Santos

PSB
Luiza Erundina Ariosto Holanda
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Mário Assad Júnior

Salvador Zimbaldi vaga do PT

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Ademir Camilo
(Dep. do PT ocupa a vaga) Luiz Piauhylino

PPS
Nelson Proença Raul Jungmann

PC do B
Renildo Calheiros Jandira Feghali

PV
Jovino Cândido Leonardo Mattos

PSOL
Orlando Fantazzini Ivan Valente

PSC
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Zequinha Marinho

S.PART.
Almir Moura vaga do PTB Marcos de Jesus vaga do Bloco PFL, PRONA

João Mendes de Jesus vaga do PSB

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458

FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Sigmaringa Seixas (PT)
1º Vice-Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
2º Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Antônio Carlos Biffi
João Paulo Cunha Carlos Abicalil
José Eduardo Cardozo Devanir Ribeiro
Luiz Couto Fátima Bezerra
Maurício Rands Iara Bernardi
Nelson Pellegrino Iriny Lopes
Odair Cunha José Mentor
Ricardo Berzoini José Pimentel
Rubens Otoni Luciano Zica
Sigmaringa Seixas Luiz Eduardo Greenhalgh

PMDB
Cezar Schirmer André Zacharow
Leonardo Picciani Aníbal Gomes
Mendes Ribeiro Filho Ann Pontes
Michel Temer Cabo Júlio
Nelson Trad Gilberto Nascimento
Osmar Serraglio Mauro Benevides
Paulo Lima Odílio Balbinotti
Wilson Santiago Paulo Afonso
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Pedro Irujo
1 vaga 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
André de Paula vaga do PP Enéas
Antonio Carlos Magalhães Neto Moroni Torgan
Edmar Moreira Onyx Lorenzoni
Ivan Ranzolin vaga do PSC Pauderney Avelino
Luiz Carlos Santos Vic Pires Franco
Mendonça Prado (Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Ney Lopes 2 vagas
Paulo Magalhães
Roberto Magalhães
Robson Tuma
Vilmar Rocha vaga do PSOL

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
João Almeida Bonifácio de Andrada
João Campos vaga do PP Carlos Sampaio
Ronaldo Cunha Lima Custódio Mattos
Vicente Arruda Helenildo Ribeiro
Zenaldo Coutinho Léo Alcântara
Zulaiê Cobra

PP
Darci Coelho Agnaldo Muniz
Jair Bolsonaro Celso Russomanno
Professor Irapuan Teixeira Herculano Anghinetti
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

José Otávio Germano

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Marcos Abramo
(Dep. do PL ocupa a vaga) Sandes Júnior

PTB
Edna Macedo Ary Kara
Jefferson Campos Enio Tatico
João Lyra Fleury
Paes Landim Jackson Barreto
Vicente Cascione 1 vaga

PL
Almeida de Jesus Coronel Alves
Humberto Michiles Giacobo
Neucimar Fraga Jaime Martins
Sandro Mabel vaga do PP José Carlos Araújo
1 vaga



PSB
Alexandre Cardoso João Paulo Gomes da Silva
Renato Casagrande Marcondes Gadelha
Sandra Rosado Pastor Francisco Olímpio

PDT
Luiz Piauhylino vaga do PMDB João Fontes
Sérgio Miranda Severiano Alves
Wagner Lago

PPS
Colbert Martins Dr. Francisco Gonçalves
Roberto Freire Fernando Coruja

PC do B
Jamil Murad Alice Portugal

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PSOL
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Chico Alencar

PSC
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Pastor Amarildo

PRB
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

S.PART.
José Divino vaga do PRB Almir Moura vaga do Bloco PFL, PRONA

Vieira Reis vaga do PRB

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala , sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Iris Simões (PTB)
1º Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PTB)
2º Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB)
3º Vice-Presidente: Gervásio Oliveira (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Ana Guerra João Grandão
Selma Schons Maria do Carmo Lara
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Simplício Mário

1 vaga
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PMDB

Chicão Brígido Edinho Bez vaga do PT

Gervásio Oliveira Leandro Vilela vaga do PPS

Luiz Bittencourt vaga do PT Max Rosenmann
Pastor Pedro Ribeiro Paulo Lima

Wladimir Costa
Bloco PFL, PRONA

Marcelo Guimarães Filho Fernando de Fabinho
Robério Nunes Kátia Abreu
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Mussa Demes

PSDB
Carlos Sampaio Vicente Arruda
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Yeda Crusius

PP
Antonio Cruz Julio Lopes
Celso Russomanno (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Zé Lima vaga do PL

PTB
Fleury vaga do Bloco PFL, PRONA Alex Canziani
Iris Simões Paes Landim vaga do PL

Jonival Lucas Junior Ricardo Izar
Osmânio Pereira vaga do PSDB Sandro Matos vaga do PP

PL
José Carlos Araújo Reinaldo Betão
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSB
Júlio Delgado Givaldo Carimbão

PDT
Renato Cozzolino Enio Bacci

PPS

Dimas Ramalho
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
1º Vice-Presidente: Júlio Redecker (PSDB)
2º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (PFL)
3º Vice-Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Jorge Boeira Jorge Bittar
Reginaldo Lopes Luiz Alberto
1 vaga Rubens Otoni

PMDB
Bernardo Ariston Carlos Eduardo Cadoca
Edson Ezequiel Lupércio Ramos

Paulo Afonso
(Dep. do PTB ocupa a

vaga)
Bloco PFL, PRONA

Fernando de Fabinho Davi Alcolumbre
Joaquim Francisco Gerson Gabrielli
Joel de Hollanda vaga do PTC

PSDB
Anivaldo Vale Gonzaga Mota
Júlio Redecker Yeda Crusius
Léo Alcântara vaga do PP

Ronaldo Dimas vaga do PSB

PP
Ildeu Araujo Dr. Benedito Dias
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Vadão Gomes

PTB
Nelson Marquezelli Armando Monteiro

Romeu Queiroz vaga do PMDB

PL
1 vaga Reinaldo Betão vaga do PSB

Sandro Mabel
PSB

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a

vaga)
PDT

1 vaga André Figueiredo
PTC

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

1 vaga

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: João Leão (PP)
1º Vice-Presidente: Romel Anizio (PP)
2º Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
3º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Maria do Carmo Lara João Magno
Zezéu Ribeiro Roberto Gouveia
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vitorassi

PMDB
Marinha Raupp Rose de Freitas
(Dep. do PP ocupa a vaga) Zé Gerardo



(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA

Laura Carneiro (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Murilo Zauith (Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)

1 vaga

PSDB
Custódio Mattos Domiciano Cabral
Walter Feldman Gustavo Fruet

PP
Benedito de Lira vaga do PMDB João Pizzolatti
João Leão Márcio Reinaldo Moreira
João Tota vaga do PT Nelson Meurer vaga do PTB

Julio Lopes vaga do PL

Romel Anizio
PTB

Jackson Barreto Pastor Frankembergen
José Chaves (Dep. do PP ocupa a vaga)
Pedro Fernandes vaga do PMDB

PL
(Dep. do PP ocupa a vaga) Chico da Princesa

Paulo Gouvêa vaga do PMDB

Wellington Roberto vaga do Bloco PFL, PRONA

PSB
Barbosa Neto (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
1 vaga Ademir Camilo vaga do PSB

Wagner Lago
PCdoB

Inácio Arruda vaga do Bloco PFL, PRONA

PSC
Costa Ferreira vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Romulo de Sousa Mesquita
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
1º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Reinaldo Betão (PL)
Titulares Suplentes

PT
Iriny Lopes vaga do PMDB Adão Pretto
Luci Choinacki Ana Guerra
Luiz Alberto Luiz Couto
Luiz Eduardo Greenhalgh Maria do Rosário vaga do PP

Nelson Pellegrino vaga do PDT

PMDB
(Dep. do PT ocupa a
vaga)

Hermes Parcianello

2 vagas Nelson Trad
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
2 vagas Elimar Máximo Damasceno

Jairo Carneiro vaga do PP

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
PSDB

Átila Lira João Almeida
(Dep. do PV ocupa a
vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

PP

Nilton Baiano
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a

vaga)
1 vaga (Dep. do PT ocupa a vaga)

PTB
Pastor Reinaldo Vicente Cascione

PL
Reinaldo Betão Heleno Silva

PSB
Paulo Baltazar (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

PDT
Neiva Moreira (Dep. do PT ocupa a vaga)

PSC
(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PRB
(Dep. S.PART. ocupa a
vaga)

(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu vaga do PMDB

PCdoB
Daniel Almeida vaga do PSB

Perpétua Almeida vaga do Bloco PFL, PRONA

PV
Leonardo Mattos vaga do PSDB Jovino Cândido vaga do PSDB

PSOL
João Alfredo vaga do PSC Orlando Fantazzini vaga do PSC

S.PART.
Vieira Reis vaga do PRB José Divino vaga do PRB

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6575
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Neyde Aparecida (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
3º Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi vaga do PL Assis Miguel do Couto
Carlos Abicalil Gilmar Machado
Colombo Henrique Afonso
Fátima Bezerra vaga do PMDB Nazareno Fonteles
Iara Bernardi vaga do PL Walter Pinheiro
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
Paulo Delgado vaga do PTB

Paulo Rubem Santiago
Professor Luizinho vaga do PP

PMDB
Gastão Vieira Osmar Serraglio
João Matos Osmar Terra
Osvaldo Biolchi Paulo Lima
(Dep. do PT ocupa a vaga) Saraiva Felipe
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro Corauci Sobrinho
César Bandeira Joel de Hollanda
Dr. Pinotti Ney Lopes
Nice Lobão Osvaldo Coelho vaga do PPS

Paulo Magalhães
PSDB

Bonifácio de Andrada vaga do PP Átila Lira
Lobbe Neto Itamar Serpa
Nilson Pinto Rafael Guerra
Professora Raquel Teixeira
Ricardo Santos vaga do PP

PP
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) José Linhares
(Dep. do PT ocupa a vaga) Professor Irapuan Teixeira
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PTB
Eduardo Seabra Fernando Gonçalves
Ricardo Izar Jonival Lucas Junior
(Dep. do PT ocupa a vaga) Neuton Lima

PL



(Dep. do PT ocupa a vaga) Carlos Nader
(Dep. do PT ocupa a vaga) Milton Monti

PSB
Ariosto Holanda Renato Casagrande
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 1 vaga

PDT
Maurício Quintella Lessa vaga do

PMDB Álvaro Dias

Severiano Alves
PPS

Rogério Teófilo
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PC do B

Alice Portugal Evandro Milhomen
PV

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Marcelo Ortiz
PSOL

Chico Alencar Luciana Genro
Ivan Valente vaga do PV

PSC
Costa Ferreira vaga do PSB Dr. Heleno vaga do PP

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6622/6625/6627/6628
FAX: 3216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Moreira Franco (PMDB)
1º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vignatti (PT)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Dra. Clair
José Pimentel João Paulo Cunha
Vignatti Jorge Boeira
Virgílio Guimarães Paulo Rubem Santiago
1 vaga Ricardo Berzoini

PMDB
Albérico Filho vaga do PP Gervásio Oliveira
Delfim Netto Marcelo Castro
Eduardo Cunha Michel Temer
Geddel Vieira Lima 2 vagas
Max Rosenmann vaga do PSB

Moreira Franco
Pedro Novais
Reinhold Stephanes vaga do PTB

Bloco PFL, PRONA
Félix Mendonça vaga do PL Eliseu Resende vaga do PC do B

José Carlos Machado vaga do PL Jorge Khoury vaga do PL

Mussa Demes vaga do PC do B Júlio Cesar
Pauderney Avelino Luiz Carreira
Roberto Brant Mendonça Prado
(Dep. do PTC ocupa a vaga) 1 vaga
1 vaga

PSDB
Antonio Cambraia vaga do PTB Custódio Mattos
Arnaldo Madeira João Castelo
Gonzaga Mota Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly Walter Barelli
Yeda Crusius

PP
Enivaldo Ribeiro Benedito de Lira
Francisco Dornelles Carlos Souza vaga do PV

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Luis Carlos Heinze
Zonta

PTB
Armando Monteiro Eduardo Seabra
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) José Militão
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PL
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Humberto Michiles

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PSB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Beto Albuquerque
1 vaga Sandra Rosado

PDT
1 vaga André Figueiredo vaga do PTB

Sérgio Miranda
PPS

Fernando Coruja Nelson Proença
PC do B

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PV
Vittorio Medioli (Dep. do PP ocupa a vaga)

PSOL
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 1 vaga

PSC
Milton Barbosa vaga do PSOL

PTC
Carlos Willian vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Carlos Mota (PSB)
1º Vice-Presidente: Josias Quintal (PSB)
2º Vice-Presidente: Alberto Fraga (PFL)
3º Vice-Presidente: Simplício Mário (PT)
Titulares Suplentes

PT
José Mentor Reginaldo Lopes
Simplício Mário Sigmaringa Seixas
Vander Loubet Terezinha Fernandes
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PMDB
Alexandre Santos Almerinda de Carvalho
João Correia vaga do PTB Nelson Bornier
João Magalhães vaga do PT 1 vaga
Mauro Benevides
Olavo Calheiros vaga do PDT

1 vaga
Bloco PFL, PRONA

Alberto Fraga José Carlos Machado
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Salatiel Carvalho
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Eduardo Paes Armando Abílio
Manoel Salviano vaga do Bloco PFL, PRONA Luiz Carlos Hauly
Paulo Bauer

PP
Francisco Garcia Leodegar Tiscoski
Márcio Reinaldo Moreira Nélio Dias

PTB
Romeu Queiroz Jefferson Campos
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PL
2 vagas Wellington Roberto

1 vaga
PSB

Carlos Mota Barbosa Neto
Josias Quintal vaga do Bloco PFL, PRONA

PDT

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Maurício Quintella Lessa vaga do

PTB



Renato Cozzolino
PPS

Juíza Denise Frossard 1 vaga
Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
1º Vice-Presidente: Fernando Estima (S.PART.)
2º Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PL)
3º Vice-Presidente: Pastor Reinaldo (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Ana Guerra César Medeiros
Carlos Abicalil Fátima Bezerra
Leonardo Monteiro vaga do PDT Fernando Ferro
Selma Schons Ivo José vaga do PTB

Vadinho Baião vaga do PPS

PMDB
Almerinda de Carvalho 3 vagas
Fernando Diniz
Olavo Calheiros

Bloco PFL, PRONA
Mendonça Prado 2 vagas
1 vaga

PSDB
Antonio Joaquim 2 vagas
1 vaga

PP
Enivaldo Ribeiro 2 vagas
1 vaga

PTB
Pastor Reinaldo Arnaldo Faria de Sá
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga)

PL
Paulo Gouvêa Jaime Martins

PSB
Luiza Erundina 1 vaga

PDT
(Dep. do PT ocupa a vaga) Neiva Moreira

PPS
Geraldo Thadeu (Dep. do PT ocupa a vaga)

S.PART.
Fernando Estima vaga do PTB

Secretário(a): Miriam Cristina Gonçalves Quintas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Luiz Carreira (PFL)
1º Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
2º Vice-Presidente: Neuton Lima (PTB)
3º Vice-Presidente: Jorge Pinheiro (PL)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Henrique Afonso
Leonardo Monteiro Luiz Alberto
Luciano Zica Mauro Passos

PMDB
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Albérico Filho
2 vagas Max Rosenmann

(Dep. do PL ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA

Gervásio Silva José Carlos Aleluia vaga do PSC

Jorge Khoury vaga do PDT (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Luiz Carreira 2 vagas

(Dep. do PV ocupa a vaga)
PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame Affonso Camargo
Hamilton Casara Xico Graziano

PP
(Dep. do PV ocupa a vaga) Roberto Balestra
(Dep. do PL ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)

PTB
Neuton Lima João Lyra
Sandro Matos vaga do PMDB

PL
Jorge Pinheiro Badu Picanço vaga do PMDB

Oliveira Filho vaga do PP Luciano Castro
PSB

Givaldo Carimbão Jorge Gomes
PDT

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PSC

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PV

Edson Duarte vaga do PP Fernando Gabeira vaga do PP

Sarney Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

PSOL
Babá vaga do PSC João Alfredo vaga do Bloco PFL, PRONA

PTC
Carlos Willian vaga do PDT

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Carlos Alberto Leréia (PSDB)
1º Vice-Presidente: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
2º Vice-Presidente: Marcelo Castro (PMDB)
3º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Ivo José
Fernando Ferro João Magno
Hélio Esteves Luiz Bassuma
Mauro Passos Walter Pinheiro
Terezinha Fernandes Zé Geraldo

PMDB
Marcelo Castro Delfim Netto
Rose de Freitas Edinho Bez
Takayama Marcello Siqueira
2 vagas Marinha Raupp

Mauro Lopes
Bloco PFL, PRONA

Betinho Rosado Aroldo Cedraz
Gerson Gabrielli Carlos Batata
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Gervásio Silva
1 vaga José Carlos Aleluia

PSDB
Carlos Alberto Leréia João Almeida
Helenildo Ribeiro vaga do PP Paulo Bauer
Nicias Ribeiro vaga do PDT Ronaldo Dimas
Paulo Feijó
Ronaldo Cezar Coelho

PP
João Pizzolatti Francisco Appio
Nelson Meurer Romel Anizio
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Sandes Júnior

PTB
Marcus Vicente Pastor Reinaldo
Tatico 1 vaga

PL



José Santana de Vasconcellos Aracely de Paula
1 vaga Miguel de Souza

PSB
B. Sá Edinho Montemor
Salvador Zimbaldi Josias Quintal

PDT
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) André Costa

PPS

Airton Roveda
(Dep. S.PART. ocupa a

vaga)
PC do B

Evandro Milhomen Inácio Arruda
PSOL

(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a

vaga)
PSC

Dr. Heleno vaga do Bloco PFL, PRONA Deley vaga do PSOL

Pastor Amarildo vaga do PSOL

S.PART.
Fernando Estima vaga do PPS

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Alceu Collares (PDT)
1º Vice-Presidente: André Costa (PDT)
2º Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
3º Vice-Presidente: Marcos de Jesus (S.PART.)
Titulares Suplentes

PT
João Magno Carlito Merss vaga do PTB

Luiz Sérgio Dr. Rosinha
Nilson Mourão Leonardo Monteiro
Paulo Pimenta Mariângela Duarte
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Paulo Delgado

Zico Bronzeado
PMDB

André Zacharow Edson Ezequiel
Átila Lins João Matos
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Moreira Franco

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Aroldo Cedraz André de Paula
Carlos Melles vaga do PL Antonio Carlos Magalhães Neto
Claudio Cajado Jairo Carneiro
Francisco Rodrigues Roberto Brant
Salatiel Carvalho vaga do PPS Vilmar Rocha vaga do PL

(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Zelinda Novaes vaga do PMDB

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Alberto Goldman
Itamar Serpa Luiz Carlos Hauly
João Castelo Zulaiê Cobra
Sebastião Madeira vaga do PL

PP
Feu Rosa Francisco Dornelles
Reginaldo Germano Francisco Turra
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Jair Bolsonaro

PTB
Alceste Almeida José Chaves
Arnon Bezerra (Dep. do PT ocupa a vaga)
Pastor Frankembergen vaga do PT

PL
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Medeiros

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PSB

Eduardo Campos vaga do PMDB Alexandre Cardoso
João Paulo Gomes da Silva Júlio Delgado
Marcondes Gadelha

PDT
Alceu Collares (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
André Costa vaga do PMDB

João Herrmann Neto vaga do PMDB

PPS
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Rogério Teófilo

PC do B
Socorro Gomes Renildo Calheiros

PV
Fernando Gabeira Vittorio Medioli

PSOL
Maninha vaga do PP Babá vaga do PDT

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: José Militão (PTB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: José Otávio Germano (PP)
3º Vice-Presidente: Ademir Camilo (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Assis Miguel do Couto
José Eduardo Cardozo Colombo
Paulo Pimenta Hélio Esteves

PMDB
Cabo Júlio Gilberto Nascimento
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Mendes Ribeiro Filho
1 vaga 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga Edmar Moreira
Moroni Torgan Laura Carneiro

Roberto Magalhães vaga do PPS

PSDB
João Campos Bosco Costa
(Dep. do PP ocupa a vaga) Zulaiê Cobra

PP
José Otávio Germano Jair Bolsonaro
Professor Irapuan Teixeira vaga do

PSDB Reginaldo Germano

(Dep. do PL ocupa a vaga)
PTB

Arnaldo Faria de Sá Fleury
Ary Kara vaga do PMDB Pastor Frankembergen vaga do PDT

José Militão Pastor Reinaldo
PL

Coronel Alves vaga do PP Neucimar Fraga
Lincoln Portela

PSB
Josias Quintal Gonzaga Patriota

PDT
Ademir Camilo (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PPS

Raul Jungmann
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770



COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Simão Sessim (PP)
1º Vice-Presidente: Vanderlei Assis (PP)
2º Vice-Presidente: Nazareno Fonteles (PT)
3º Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PP)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Durval Orlato
Dr. Rosinha Orlando Desconsi
Guilherme Menezes Selma Schons
Luiz Bassuma vaga do PTB Tarcísio Zimmermann
Nazareno Fonteles Telma de Souza
Roberto Gouveia

PMDB
Almerinda de Carvalho Benjamin Maranhão
Jorge Alberto Chicão Brígido
Osmar Terra Darcísio Perondi
Saraiva Felipe Lúcia Braga
Teté Bezerra Silas Brasileiro vaga do PL

Waldemir Moka
Bloco PFL, PRONA

Elimar Máximo Damasceno Celcita Pinheiro
Zelinda Novaes Fernando de Fabinho
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Nice Lobão
(Dep. do PL ocupa a vaga) Ronaldo Caiado

PSDB
Eduardo Barbosa Antonio Joaquim vaga do PV

Rafael Guerra Eduardo Paes
Raimundo Gomes de Matos Leonardo Vilela
Thelma de Oliveira Walter Barelli

1 vaga
PP

Dr. Benedito Dias Feu Rosa
José Linhares vaga do PSOL João Batista
Simão Sessim Nilton Baiano
Suely Campos vaga do PV

Vanderlei Assis
PTB

Arnaldo Faria de Sá Edir Oliveira
Fernando Gonçalves Kelly Moraes
(Dep. do PT ocupa a vaga) Osmânio Pereira

PL
Amauri Gasques Lincoln Portela

Reinaldo Gripp
(Dep. do PMDB ocupa

a vaga)
Remi Trinta vaga do Bloco PFL, PRONA

PSB
Dr. Ribamar Alves Iberê Ferreira
Jorge Gomes Luiza Erundina

PDT
Manato Mário Heringer

PPS
Dr. Francisco Gonçalves vaga do Bloco PFL, PRONA Colbert Martins
Geraldo Resende

PC do B
Jandira Feghali Jamil Murad

PV

(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa

a vaga)
PSOL

(Dep. do PP ocupa a vaga) Maninha
Secretário(a): Gardene Aguiar
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Aracely de Paula (PL)

1º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
2º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
3º Vice-Presidente: Vicentinho (PT)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair Carlos Santana
Marco Maia Luiz Sérgio
Tarcísio Zimmermann Maurício Rands
Vicentinho Professor Luizinho

PMDB
Henrique Eduardo Alves Ann Pontes
Lúcia Braga Leonardo Picciani
Moraes Souza Osvaldo Biolchi
Osvaldo Reis 2 vagas
(Dep. do PL ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Aleluia Dr. Pinotti
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Joaquim Francisco
(Dep. do PC do B ocupa a vaga) Laura Carneiro

PSDB
Walter Barelli Carlos Alberto Leréia
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Eduardo Barbosa
(Dep. do PL ocupa a vaga) Narcio Rodrigues

PP
Érico Ribeiro Benedito de Lira
Pedro Henry Sandes Júnior

PTB
Edir Oliveira vaga do PSDB Arnaldo Faria de Sá
Enio Tatico Ricarte de Freitas
Jovair Arantes

PL
Aracely de Paula Sandro Mabel

Coronel Alves
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)
Luciano Castro vaga do PMDB

Medeiros vaga do PSDB

PSB
Pastor Francisco Olímpio Carlos Mota vaga do PPS

Isaías Silvestre vaga do PL

Maria Helena
PDT

João Fontes Pompeo de Mattos
PPS

Cláudio Magrão
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
Vanessa Grazziotin vaga do Bloco PFL, PRONA

PSOL
Luciana Genro vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Hermes Parcianello (PMDB)
2º Vice-Presidente: Ricarte de Freitas (PTB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Gilmar Machado César Medeiros
Ivo José José Eduardo Cardozo
Vadinho Baião Simplício Mário

PMDB
Asdrubal Bentes Bernardo Ariston
Benjamin Maranhão vaga do PP Moacir Micheletto vaga do PL

Carlos Eduardo Cadoca Pastor Pedro Ribeiro
Hermes Parcianello 1 vaga



Bloco PFL, PRONA
(Dep. do PTB ocupa a vaga) José Mendonça Bezerra
(Dep. do PSC ocupa a vaga) José Rocha
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Marcelo Guimarães Filho

PSDB
Bismarck Maia Antonio Cambraia
Marcelo Teixeira 1 vaga

PP
Herculano Anghinetti Ildeu Araujo
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) João Tota

PTB
Alex Canziani vaga do Bloco PFL, PRONA Edna Macedo vaga do PDT

Josué Bengtson vaga do PL Jovair Arantes
Kelly Moraes vaga do Bloco PFL, PRONA Marcus Vicente
Ricarte de Freitas
1 vaga

PL

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PSB

Edinho Montemor Dr. Ribamar Alves
PDT

André Figueiredo
(Dep. do PTB ocupa a

vaga)
PPS

(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Roberto Freire
PSC

Deley vaga do Bloco PFL, PRONA

S.PART.
Fernando Estima vaga do PPS

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6831 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Lupércio Ramos (PMDB)
2º Vice-Presidente: Giacobo (PL)
3º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Hélio Esteves
Devanir Ribeiro Marco Maia
Telma de Souza Vadinho Baião
Vitorassi Virgílio Guimarães
(Dep. do PL ocupa a vaga) Zezéu Ribeiro

PMDB
Edinho Bez Alexandre Santos
Eliseu Padilha Átila Lins
Jair de Oliveira vaga do PDT Nelson Bornier
José Priante vaga do PC do B Osvaldo Reis
Lupércio Ramos (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Marcello Siqueira
Mauro Lopes
Pedro Chaves vaga do PSC

Bloco PFL, PRONA
Eliseu Resende Francisco Rodrigues
Lael Varella Robério Nunes
(Dep. do PL ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

PSDB
Affonso Camargo Marcelo Teixeira
Domiciano Cabral Narcio Rodrigues
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Paulo Feijó

PP
Francisco Appio Dilceu Sperafico
Leodegar Tiscoski João Tota vaga do Bloco PFL, PRONA

Mário Negromonte Nilton Baiano
(Dep. do PL ocupa a vaga)

PTB
Ary Kara Carlos Dunga
Philemon Rodrigues Pedro Fernandes vaga do PMDB

Romeu Queiroz vaga do PC do B

Silas Câmara
PL

Chico da Princesa vaga do PT Jorge Pinheiro vaga do PP

Giacobo José Santana de Vasconcellos
Jaime Martins vaga do Bloco PFL, PRONA Oliveira Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

Júnior Betão vaga do Bloco PFL, PRONA Reinaldo Gripp
Milton Monti
Wellington Roberto vaga do PPS

PSB
Beto Albuquerque vaga do PSDB (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Gonzaga Patriota 1 vaga
Mário Assad Júnior

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PPS
(Dep. do PL ocupa a vaga) Cezar Silvestri vaga do PSB

Juíza Denise Frossard
PC do B

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
PSC

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Milton Barbosa
Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

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

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 Renato Casagrande
João Paulo Gomes da Silva vaga do

PL 1 vaga

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: Renato Casagrande (PSB)
2º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
3º Vice-Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
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 Kátia Abreu
Eduardo Sciarra Paulo Magalhães
Roberto Brant 1 vaga

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
Mário Assad Júnior vaga do PL Luciano Leitoa
Renato Casagrande

PDT
Mário Heringer 1 vaga

PC do B
Inácio Arruda Daniel Almeida

PV
1 vaga 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
Zé Geraldo 5 vagas
4 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
Herculano Anghinetti Mário Negromonte
Sandes Júnior Vadão Gomes

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
1 vaga Medeiros

PPS
Geraldo Thadeu 1 vaga

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 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
Romel Anizio Mário Negromonte
1 vaga 1 vaga

PTB
Jefferson Campos vaga do PMDB Arnaldo Faria de Sá
Vicente Cascione 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 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 PP ocupa a vaga) 3 vagas
2 vagas

PMDB
Jorge Alberto Adelor Vieira
Leonardo Picciani 3 vagas
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Itamar Serpa
Hamilton Casara Zenaldo Coutinho
Helenildo Ribeiro 2 vagas
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
Luciano Castro Medeiros
1 vaga Wellington Fagundes

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
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
Carlos Souza José Janene
Cleonâncio Fonseca vaga do PV Mário Negromonte
Jair Bolsonaro 1 vaga
Luis Carlos Heinze vaga do PSB

Pedro Henry
Zonta vaga do PSC

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-A
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 (S.PART.)
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

Edmar Moreira vaga do PL Antonio Carlos Magalhães
Neto

José Roberto Arruda (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Luiz Carlos Santos 3 vagas
Marcelo Guimarães Filho
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Nelson Trad Ann Pontes
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Osmar Serraglio
2 vagas 2 vagas

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
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

PTC
Carlos Willian vaga do PSB

S.PART.
José Divino vaga do PMDB

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
Fleury 2 vagas
1 vaga

PL
Almeida de Jesus (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Badu Picanço (Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PPS
Fernando Coruja 1 vaga

PSB
1 vaga Edinho Montemor 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

S.PART.
João Mendes de Jesus vaga do PL

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
Leonardo Monteiro
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
(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 João Campos
Ronaldo Dimas 2 vagas
Thelma de Oliveira

PP
Romel Anizio Carlos Souza
Zé Lima Sandes Júnior
1 vaga 1 vaga



PTB
Ricarte de Freitas 2 vagas
Sandro Matos

PL
Jaime Martins Jorge Pinheiro
Maurício Rabelo Raimundo Santos

PSB
Givaldo Carimbão 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
Marinha Raupp
Zé Gerardo
1 vaga

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
Heleno Silva Humberto Michiles
Júnior Betão Paulo Gouvêa
Reinaldo Betão Wellington Fagundes

PPS
Colbert Martins 1 vaga

PSB
Luciano Leitoa Barbosa Neto

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: Michel Temer (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Roberto Magalhães (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia José Eduardo Cardozo
João Paulo Cunha Luiz Bassuma
Luiz Eduardo Greenhalgh Maurício Rands
Mariângela Duarte Paulo Rubem Santiago
Odair Cunha Walter Pinheiro
Rubens Otoni (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Albérico Filho Mendes Ribeiro Filho
Eliseu Padilha Nelson Trad
Mauro Benevides 3 vagas
Michel Temer
Moreira Franco

Bloco PFL, PRONA
Luiz Carlos Santos Alberto Fraga
Paulo Magalhães Pauderney Avelino
Roberto Magalhães Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha 1 vaga

PSDB
Bonifácio de Andrada Gonzaga Mota
Bosco Costa Ronaldo Cezar Coelho
Zenaldo Coutinho Vicente Arruda

PP
Agnaldo Muniz Antonio Cruz
Darci Coelho Ricardo Barros
Professor Irapuan Teixeira 1 vaga

PTB
Jefferson Campos Fleury
Paes Landim 2 vagas
Vicente Cascione

PL
Coronel Alves Carlos Nader
Milton Monti Maurício Rabelo
Neucimar Fraga 1 vaga

PPS
Nelson Proença Rogério Teófilo

PSB
Sandra Rosado 1 vaga

PDT
Alceu Collares Severiano Alves

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV



Marcelo Ortiz Sarney Filho
PSOL

João Alfredo vaga do PT

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II,Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6215/6232
FAX: 3216-6225

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

Marinha Raupp Lupércio Ramos vaga do PPS

Natan Donadon 5 vagas
Osvaldo Reis
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre 4 vagas
Francisco Rodrigues
Kátia Abreu
Pauderney Avelino

PSDB
Carlos Alberto Leréia 3 vagas
Hamilton Casara vaga do PL

2 vagas
PP

Agnaldo Muniz Celso Russomanno
Darci Coelho 2 vagas
1 vaga

PTB
Eduardo Seabra Homero Barreto
Josué Bengtson vaga do PV Pedro Fernandes
Pastor Frankembergen Philemon Rodrigues
1 vaga

PL
Coronel Alves Luciano Castro
Miguel de Souza (Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 1 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
1 vaga 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 1 vaga

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 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
Telma de Souza
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Fernando Lopes Átila Lins vaga do PPS

João Correia 5 vagas
Wilson Santiago
Zé Gerardo
(Dep. S.PART. 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
1 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

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 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

PTC
Carlos Willian vaga do PSC

S.PART.
Vieira Reis vaga do PMDB

Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 333-A, DE

2004, DO SR. POMPEO DE MATTOS, QUE "MODIFICA A
REDAÇÃO DO ART. 29A E ACRESCENTA ART. 29B À

CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISPOR SOBRE O LIMITE
DE DESPESAS E A COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS DE

VEREADORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Mário Heringer (PDT)
1º Vice-Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
2º Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
3º Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
Relator: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Ana Guerra
João Grandão Anselmo
Luiz Eduardo Greenhalgh Durval Orlato
Maria do Carmo Lara Eduardo Valverde
Reginaldo Lopes Leonardo Monteiro
Rubens Otoni Zezéu Ribeiro

PMDB
Darcísio Perondi Átila Lins
Gilberto Nascimento Osvaldo Reis
Mauro Benevides 3 vagas
Pedro Chaves
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Carlos Batata José Carlos Machado
Fernando de Fabinho 3 vagas
Gervásio Silva
Ivan Ranzolin

PSDB
Átila Lira Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia Yeda Crusius
Gonzaga Mota 1 vaga

PP
Dilceu Sperafico Feu Rosa
Leodegar Tiscoski Professor Irapuan Teixeira
Lino Rossi Reginaldo Germano

PTB
Arnon Bezerra Jackson Barreto
Fernando Gonçalves Jefferson Campos
Marcus Vicente 1 vaga

PL
Almeida de Jesus Jaime Martins
Milton Monti Oliveira Filho
Neucimar Fraga 1 vaga

PPS
Cezar Silvestri Geraldo Resende

PSB
Jorge Gomes Júlio Delgado

PDT
Mário Heringer Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PV
Leonardo Mattos Jovino Cândido
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6205/6232
FAX: 3216-6225

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
3 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
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
1 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 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
Fleury Jovair Arantes
Ricardo Izar 2 vagas
1 vaga

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
Ademir Camilo 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 Nelson Pellegrino
José Eduardo Cardozo 4 vagas
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
Félix Mendonça 4 vagas
José Rocha
Paulo Magalhães
Robério Nunes

PSDB
Bonifácio de Andrada Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda João Campos

PP
Agnaldo Muniz 3 vagas
Benedito de Lira
Darci Coelho

PTB
Fleury 3 vagas
Paes Landim
1 vaga

PL
Almir Sá Carlos Nader
Aracely de Paula José Santana de Vasconcellos
Milton Monti Raimundo Santos

PPS
Juíza Denise Frossard Colbert Martins

PSB
Sandra Rosado (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PDT
Luiz Piauhylino João Fontes

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 366-A, DE

2005, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL E AO ART. 30 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" (ESTABELECENDO O
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE JUIZ DE PAZ,

MANTENDO OS ATUAIS ATÉ A VACÂNCIA DAS
RESPECTIVAS FUNÇÕES).

Presidente:



1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
5 vagas 5 vagas

PMDB
André Zacharow Ann Pontes
Cezar Schirmer Mauro Benevides
Mendes Ribeiro Filho Pedro Irujo
Nelson Trad 2 vagas
Osmar Serraglio

Bloco PFL, PRONA
Ivan Ranzolin 4 vagas
Mendonça Prado
Vilmar Rocha
1 vaga

PSDB
João Campos Antonio Carlos Pannunzio
Vicente Arruda Átila Lira
Zulaiê Cobra Bosco Costa

PP
Benedito de Lira 3 vagas
Feu Rosa
Nilton Baiano

PTB
Arnaldo Faria de Sá Ary Kara
Edir Oliveira Fleury
Paes Landim Jovair Arantes

PL
Jaime Martins Almir Sá
1 vaga Humberto Michiles

PSB
João Paulo Gomes da Silva 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio

PDT
Pompeo de Mattos Sérgio Miranda

PPS
Juíza Denise Frossard 1 vaga

PC do B
1 vaga 1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga

PSC
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): .

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 431-A, DE

2001, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO AO ARTIGO 204 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

DESTINANDO 5% DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO DA
UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA

CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Presidente: Jamil Murad (PCdoB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Mário Heringer (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin 6 vagas
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Selma Schons
Tarcísio Zimmermann
Telma de Souza

PFL
André de Paula 5 vagas
Fábio Souto

Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Mendonça Prado

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
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. S.PART. 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

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do PL

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 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
Dr. Rodolfo Pereira João Fontes
Wagner Lago vaga do PP

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)
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
Olavo Calheiros Luiz Bittencourt
Rose de Freitas Marinha Raupp
1 vaga 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 3 vagas
Benedito de Lira
Darci Coelho

PTB
Fleury 3 vagas
Iris Simões
Paes Landim

PL
Lincoln Portela Júnior Betão
Miguel de Souza Reinaldo Betão
1 vaga 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
(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PMDB
Asdrubal Bentes Albérico Filho
Eunício Oliveira Almerinda de Carvalho vaga do PP

Jader Barbalho Átila Lins
Mauro Benevides Benjamin Maranhão
Nelson Bornier Marinha Raupp



Mendes Ribeiro Filho
Bloco PFL, PRONA

Fernando de Fabinho José Carlos Aleluia
José Carlos Machado Mussa Demes
Júlio Cesar 2 vagas
Laura Carneiro

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Mendes Thame
Gonzaga Mota Paulo Bauer
João Castelo 1 vaga

PP
Cleonâncio Fonseca Carlos Souza
Francisco Garcia Nelson Meurer
Romel Anizio (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Arnon Bezerra 2 vagas
Paes Landim

PL
Medeiros Humberto Michiles
Sandro Mabel Reinaldo Betão
1 vaga 1 vaga

PPS
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Colbert Martins

PSB
Isaías Silvestre Barbosa Neto

PDT
Alceu Collares João Fontes

PC do B
Inácio Arruda 1 vaga

PV
Sarney Filho 1 vaga

PTC
Carlos Willian vaga do PT

S.PART.
Fernando Estima vaga do PPS

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 479-A, DE

2005, DA SRA. ALMERINDA DE CARVALHO, QUE
"ACRESCENTA DISPOSITIVO AO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS PARA CONSIDERAR

ESTÁVEIS OS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA, EM ATUAÇÃO

HÁ 9 (NOVE) ANOS OU MAIS".
Presidente: Sandro Matos (PTB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luiz Sérgio (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Reginaldo Lopes
Devanir Ribeiro 4 vagas
Jorge Bittar
Luiz Couto
Luiz Sérgio

PMDB
Almerinda de Carvalho Chicão Brígido
Ann Pontes Leonardo Picciani
Benjamin Maranhão Osvaldo Biolchi
Edson Ezequiel Paulo Lima
Moreira Franco Wladimir Costa

Bloco PFL, PRONA
Arolde de Oliveira (Licenciado) Alberto Fraga
Fernando de Fabinho 3 vagas

Laura Carneiro
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Joaquim Marcelo Teixeira
Helenildo Ribeiro Rafael Guerra
Thelma de Oliveira 1 vaga

PP
Julio Lopes 3 vagas
Simão Sessim
Vanderlei Assis

PTB
Arnaldo Faria de Sá Nelson Marquezelli
Fernando Gonçalves Paes Landim
Sandro Matos 1 vaga

PL
Carlos Nader Paulo Gouvêa
Reinaldo Betão Reinaldo Gripp

PSB
Alexandre Cardoso Josias Quintal
Jorge Gomes 1 vaga

PDT
Mário Heringer Manato

PPS
Geraldo Resende 1 vaga

PC do B
Jandira Feghali Perpétua Almeida

PV
Marcelo Ortiz Fernando Gabeira

PSOL
Maninha Babá

S.PART.
Almir Moura vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6215/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 487-A, DE
2005, DO SR. ROBERTO FREIRE, QUE "DISPÕE SOBRE A

DEFENSORIA PÚBLICA, SUAS ATRIBUIÇÕES, GARANTIAS,
VEDAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Wilson Santiago (PMDB)
1º Vice-Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
2º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Otávio Germano (PP)
Relator: Nelson Pellegrino (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Eduardo Valverde
Luiz Couto José Eduardo Cardozo
Nelson Pellegrino José Mentor
Nilson Mourão Maurício Rands
Vander Loubet 1 vaga

PMDB
Gilberto Nascimento Albérico Filho
Mauro Benevides Ann Pontes
Nelson Trad Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serraglio Teté Bezerra
Wilson Santiago 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
André de Paula 4 vagas
Antonio Carlos Magalhães Neto
Fernando de Fabinho
Murilo Zauith

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa
João Campos Helenildo Ribeiro
Zulaiê Cobra Léo Alcântara

PP



Enivaldo Ribeiro Agnaldo Muniz
Feu Rosa 2 vagas
José Otávio Germano

PTB
Edir Oliveira Fernando Gonçalves
Jefferson Campos Fleury
Paes Landim Romeu Queiroz

PL
Almeida de Jesus Almir Sá
Sandro Mabel José Carlos Araújo

PSB
Carlos Mota 2 vagas
Mário Assad Júnior

PDT
Severiano Alves André Figueiredo

PPS
Juíza Denise Frossard (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PC do B
Vanessa Grazziotin Inácio Arruda

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSC
Zequinha Marinho (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PSOL
Maninha vaga do PSC

S.PART.
Fernando Estima vaga do PPS

Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6203/6232
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

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
Elimar Máximo Damasceno 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 533-A, DE

2006, DO SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, QUE "ACRESCENTA
O INCISO VI AO ART. 51, O INCISO XVI AO ART. 52,

MODIFICA OS §§2º E 3º DO ART. 55, ACRESCENTA O §5º AO
ART. 55 E A ALÍNEA 'S' AO INCISO I DO ART. 102, PARA

ATRIBUIR AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A
COMPETÊNCIA PARA JULGAR PARLAMENTAR EM

DETERMINADOS CASOS DE PERDA DE MANDATO (ART. 55,
I E II), APÓS ADMITIDO O PROCESSO, POR VOTAÇÃO

OSTENSIVA E MAIORIA ABSOLUTA, PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS OU PELO SENADO FEDERAL".

Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
1º Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2º Vice-Presidente: José Carlos Araújo (PL)
3º Vice-Presidente: Feu Rosa (PP)
Relator: Fleury (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil 5 vagas
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Luiz Eduardo Greenhalgh
Maurício Rands

PMDB
Adelor Vieira 5 vagas
Albérico Filho
Alexandre Santos
Almerinda de Carvalho
André Zacharow
Eduardo Cunha vaga do PSC

Bloco PFL, PRONA
Jairo Carneiro 4 vagas
Mendonça Prado
Paulo Magalhães
Roberto Magalhães

PSDB
Custódio Mattos Antonio Carlos Pannunzio
Gonzaga Mota Bosco Costa
Gustavo Fruet Ronaldo Cezar Coelho

PP
Feu Rosa 3 vagas
Leodegar Tiscoski
Nilton Baiano



PTB
Arnaldo Faria de Sá Alex Canziani
Arnon Bezerra Jackson Barreto
Fleury Romeu Queiroz

PL
José Carlos Araújo Almir Sá
1 vaga José Santana de Vasconcellos

PSB
Marcondes Gadelha 2 vagas
Renato Casagrande

PDT
Mário Heringer Enio Bacci

PPS
Juíza Denise Frossard Dr. Francisco Gonçalves

PC do B
Agnelo Queiroz 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Jovino Cândido

PSC
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Dr. Heleno
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

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
Dr. Pinotti (Dep. do PL ocupa a vaga)
Edmar Moreira vaga do PL 3 vagas
Félix Mendonça
2 vagas

PMDB
Benjamin Maranhão Cabo Júlio
Cezar Schirmer Osmar Serraglio
Gilberto Nascimento Silas Brasileiro
Mauro Lopes 1 vaga

PSDB
João Campos Bosco Costa
Zenaldo Coutinho Helenildo Ribeiro
Zulaiê Cobra Itamar Serpa
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Vicente Arruda

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 2 vagas
Gonzaga Patriota

PPS
Geraldo Resende Dimas Ramalho
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Pompeo de Mattos Mário Heringer

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Jovino Cândido Leonardo Mattos
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 536-E, DE 1997, DO SR.
VALDEMAR COSTA NETO, QUE "MODIFICA O ARTIGO 60 DO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" (RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO

DO ENSINO FUNDAMENTAL).
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
Carlos Abicalil Antônio Carlos Biffi
Fátima Bezerra Colombo
Iara Bernardi Luci Choinacki
Maria do Rosário Nazareno Fonteles
Paulo Rubem Santiago Selma Schons

PMDB
Gastão Vieira Luiz Bittencourt
João Matos 4 vagas
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi
Waldemir Moka

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro 4 vagas
Luiz Carreira
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

PSDB
Lobbe Neto Átila Lira
Nilson Pinto Luiz Carlos Hauly
Professora Raquel Teixeira Yeda Crusius

PP
José Linhares 3 vagas
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Abramo

PTB
Alex Canziani 3 vagas
Kelly Moraes
Paes Landim

PL
Medeiros Humberto Michiles
1 vaga Milton Monti

PSB
Luiza Erundina Ariosto Holanda
Renato Casagrande 1 vaga

PDT
Severiano Alves Maurício Quintella Lessa

PPS
Rogério Teófilo Geraldo Resende

PC do B



Alice Portugal 1 vaga
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
PSOL

Chico Alencar Ivan Valente
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
Eduardo Sciarra Murilo Zauith
Fábio Souto (Dep. do PP ocupa a vaga)
Fernando de Fabinho 3 vagas
2 vagas

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 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 603, DE

1998, QUE "REVOGA O § 3º DO ART. 49 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(EXCLUINDO A APLICAÇÃO DA ENFITEUSE AOS TERRENOS
DE MARINHA SITUADOS NA FAIXA DE SEGURANÇA NA

ORLA MARÍTIMA).
Presidente: Feu Rosa (PP)
1º Vice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB)
2º Vice-Presidente: Pedro Fernandes (PTB)
3º Vice-Presidente: Alexandre Santos (PMDB)
Relator: Telma de Souza (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Selma Schons
Luiz Sérgio (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Mauro Passos 4 vagas
Telma de Souza
Zezéu Ribeiro
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PMDB
Alexandre Santos Moraes Souza
André Zacharow vaga do PDT 4 vagas
Eliseu Padilha
Gilberto Nascimento
Max Rosenmann
Rose de Freitas

Bloco PFL, PRONA
Félix Mendonça José Carlos Machado
Júlio Cesar 3 vagas
Laura Carneiro
Paulo Magalhães

PSDB
Gonzaga Mota Affonso Camargo
Luiz Carlos Hauly Antonio Carlos Pannunzio
Yeda Crusius Antonio Joaquim vaga do PP

João Castelo
PP

Feu Rosa Jair Bolsonaro vaga do PTB

João Leão vaga do PL (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Julio Lopes (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Leodegar Tiscoski 1 vaga

PTB
Jackson Barreto José Chaves
Pedro Fernandes Paes Landim
1 vaga (Dep. do PP ocupa a vaga)

PL
Almir Sá Coronel Alves
Reinaldo Betão José Santana de Vasconcellos
(Dep. do PP ocupa a vaga) Luciano Castro

PPS
1 vaga Cláudio Magrão

PSB
Renato Casagrande 1 vaga

PDT
André Costa vaga do PT Álvaro Dias
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Sarney Filho Jovino Cândido

PSOL
Chico Alencar vaga do PT



PSC
Dr. Heleno vaga do PP

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6209/6232
FAX: 3216-6225

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 João Magalhães
Teté Bezerra Nelson Bornier
Zé Gerardo Olavo Calheiros

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 Arnaldo Faria de Sá
Nelson Marquezelli 2 vagas
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

Severiano Alves André Figueiredo
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 (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Kátia Abreu 4 vagas
Laura Carneiro
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 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. S.PART. ocupa a

vaga)
PSB

Luiza Erundina Carlos Mota vaga do PL

Maria Helena vaga do PPS 2 vagas
Sandra Rosado vaga do PMDB

1 vaga
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

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do PL

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 (PTB)
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
Max Rosenmann
Nelson Trad
Zé Gerardo
1 vaga

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

Ricardo Barros João Leão vaga do Bloco PL, PSL

Zonta 3 vagas
1 vaga

PSDB
João Almeida Julio Semeghini
Léo Alcântara Luiz Carlos Hauly
1 vaga Paulo Bauer vaga do Bloco PFL, PRONA

Walter Feldman
PTB

Elaine Costa José Chaves
Enio Tatico (Dep. do PPS ocupa a vaga)
José Militão 1 vaga

Bloco PL, PSL
José Santana de
Vasconcellos

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

Miguel de Souza (Dep. do PP ocupa a vaga)
Milton Monti 1 vaga

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

Geraldo Thadeu
PSB

Gonzaga Patriota 1 vaga
PDT

Mário Heringer André Figueiredo
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: Cezar Silvestri (PPS)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Angela Guadagnin
Dr. Rosinha Colombo
Fernando Ferro Iara Bernardi
Luciano Zica Leonardo Monteiro
Orlando Desconsi Mariângela Duarte
Selma Schons Mauro Passos

PMDB
Benjamin Maranhão Albérico Filho
Jorge Alberto Alexandre Santos vaga do PP

Max Rosenmann Chicão Brígido
Nelson Trad Gervásio Oliveira
Pedro Chaves Marcelo Castro

Natan Donadon
Bloco PFL, PRONA

Betinho Rosado Alberto Fraga
José Carlos Machado Eduardo Sciarra
Júlio Cesar Ronaldo Caiado
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Eduardo Barbosa
Léo Alcântara Julio Semeghini
Ronaldo Dimas Rafael Guerra

PP
Celso Russomanno Dr. Benedito Dias
Enivaldo Ribeiro Leodegar Tiscoski
Feu Rosa (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA

PTB
José Militão Fleury
Jovair Arantes Jefferson Campos
Neuton Lima Ricarte de Freitas

PL
Amauri Gasques Paulo Gouvêa
Jorge Pinheiro (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Remi Trinta (Dep. S.PART. 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
PSC

Dr. Heleno vaga do Bloco PFL, PRONA

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do PL

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
Herculano Anghinetti João Tota vaga do Bloco PL, PSL

João Pizzolatti 2 vagas
PSDB

Bismarck Maia Eduardo Paes
Carlos Alberto Leréia Luiz Carlos Hauly
Domiciano Cabral Professora Raquel Teixeira
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. S.PART. ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Nelson Proença

PSB
Isaías Silvestre Barbosa Neto

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

S.PART.
João Mendes de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

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: Nélio Dias (PP)
2º Vice-Presidente: Moreira Franco (PMDB)
3º Vice-Presidente: José Carlos Araújo (PL)
Relator: Daniel Almeida (PCdoB)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair Devanir Ribeiro
Eduardo Valverde Fernando Ferro
Hélio Esteves Ivo José
Luciano Zica Luiz Bassuma
Luiz Alberto Paulo Rubem Santiago
Marco Maia 1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha Alexandre Santos
João Magalhães Eduardo Cunha
Lupércio Ramos Max Rosenmann
Moreira Franco Nelson Bornier
Wladimir Costa Paulo Lima

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Claudio Cajado
Carlos Melles Fernando de Fabinho
Eduardo Sciarra Gerson Gabrielli
Gervásio Silva (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PSDB
Carlos Sampaio Antonio Cambraia
Júlio Redecker Julio Semeghini
Paulo Feijó Nicias Ribeiro

PP
João Pizzolatti Celso Russomanno
Nélio Dias Feu Rosa
Simão Sessim Ricardo Barros

PTB
Marcus Vicente Alex Canziani
Nelson Marquezelli Paes Landim
Sandro Matos Ricardo Izar

PL
José Carlos Araújo Aracely de Paula
Júnior Betão Jorge Pinheiro
Wellington Roberto (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PPS
(Dep. S.PART. ocupa a
vaga)

Dimas Ramalho

PSB
Beto Albuquerque Josias Quintal vaga do PC do B

Pastor Francisco Olímpio
PDT

Mário Heringer Severiano Alves
PC do B

Daniel Almeida (Dep. do PSB ocupa a vaga)
PV

(Dep. do PSC ocupa a
vaga)

1 vaga

PSC
Deley vaga do PV

S.PART.
Fernando Estima vaga do PPS Almir Moura vaga do Bloco PFL, PRONA

João Mendes de Jesus vaga do PL

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 3057, DE 2000, DO SR. BISPO

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41 DA LEI Nº 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO

PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO"
(ESTABELECENDO QUE, PARA O REGISTRO DE

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR,
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR

OUTRO ÓRGÃO).
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
3º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
Relator: Barbosa Neto (PSB)
Titulares Suplentes

PT
José Eduardo Cardozo Durval Orlato
Maria do Carmo Lara José Mentor
Roberto Gouveia Luciano Zica
Tarcísio Zimmermann Mariângela Duarte
Zezéu Ribeiro 1 vaga

PMDB
Albérico Filho Carlos Eduardo Cadoca
Benjamin Maranhão Cezar Schirmer
Edinho Bez Mauro Lopes
Leandro Vilela Max Rosenmann vaga do PP

Marinha Raupp Nelson Trad
Osmar Terra

Bloco PFL, PRONA
Eduardo Sciarra 4 vagas
Jorge Khoury
Onyx Lorenzoni
Pauderney Avelino

PSDB
Custódio Mattos Bosco Costa
Gustavo Fruet Paulo Bauer
Walter Feldman Zenaldo Coutinho

PP
Herculano Anghinetti (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Julio Lopes 2 vagas
Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Jackson Barreto José Chaves
Ricardo Izar Ricarte de Freitas

PL
Jorge Pinheiro José Santana de Vasconcellos
Miguel de Souza 1 vaga

PSB
Barbosa Neto 2 vagas
Givaldo Carimbão

PDT
Luiz Piauhylino 1 vaga

PPS
Dimas Ramalho (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Sarney Filho 1 vaga

PSC
1 vaga 1 vaga

S.PART.
Fernando Estima vaga do PPS

Secretário(a): Regina Veiga
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6216/6232
FAX: 3216-6225

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: Walter Pinheiro (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
Terezinha Fernandes Zezéu Ribeiro
Walter Pinheiro 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 Julio Lopes
Francisco Appio Leodegar Tiscoski
Ricardo Barros Vadão Gomes

PSDB
Alberto Goldman Julio Semeghini
Antonio Carlos Mendes Thame Ronaldo Cezar Coelho
Bismarck Maia Ronaldo Dimas

PTB
Iris Simões Fleury
Jackson Barreto Jovair Arantes
Jonival Lucas Junior Nelson Marquezelli

Bloco PL, PSL
José Santana de Vasconcellos Jaime Martins
Luciano Castro José Carlos Araújo vaga do Bloco PFL, PRONA

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Medeiros
1 vaga

PPS
Fernando Coruja Roberto Freire

PSB
Mário Assad Júnior vaga do Bloco PL, PSL 1 vaga
Renato Casagrande

PDT
André Figueiredo Severiano Alves
Renato Cozzolino vaga do PSC

Sérgio Miranda vaga do PC do B

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 4 vagas
Zelinda Novaes
(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
Thelma de Oliveira (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá Fleury
Pastor Reinaldo Marcus Vicente
Ricardo Izar 1 vaga

Bloco PL, PSL
Lincoln Portela Coronel Alves
Maurício Rabelo (Dep. S.PART. 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)

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

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 4.212, DE 2004, DO SR. ÁTILA LIRA,

QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.394, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E

BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FIXANDO NORMAS PARA A EDUCAÇÃO
SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE

ENSINO).
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Dr. Pinotti (PFL)
2º Vice-Presidente: João Matos (PMDB)
3º Vice-Presidente: Átila Lira (PSDB)
Relator: Paulo Delgado (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil Iara Bernardi
Maria do Rosário Neyde Aparecida
Mariângela Duarte Paulo Pimenta
Paulo Delgado Reginaldo Lopes
Paulo Rubem Santiago Walter Pinheiro

PMDB
Gastão Vieira Almerinda de Carvalho
João Matos (Dep. do PP ocupa a vaga)
Mauro Benevides 3 vagas
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro 4 vagas
Dr. Pinotti
Onyx Lorenzoni
1 vaga

PSDB
Átila Lira Bonifácio de Andrada
Nilson Pinto Gonzaga Mota
Professora Raquel
Teixeira

Lobbe Neto

PP
Feu Rosa Ildeu Araujo
Francisco Dornelles Márcio Reinaldo Moreira
José Linhares Professor Irapuan Teixeira vaga do PMDB

Simão Sessim
PTB

Eduardo Seabra Neuton Lima
Fleury Paes Landim
Jonival Lucas Junior 1 vaga

PL
Jorge Pinheiro Humberto Michiles
Milton Monti 1 vaga

PSB
Luiza Erundina 2 vagas
Maria Helena

PDT
Maurício Quintella Lessa Severiano Alves

PPS
Rogério Teófilo Airton Roveda

PC do B
Alice Portugal Vanessa Grazziotin

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Ivan Valente Chico Alencar
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 3216-6205/6230
FAX: 3216-6225

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 Zico Bronzeado
Vignatti 1 vaga

PMDB
Ann Pontes André Zacharow vaga do PSB

Benjamin Maranhão Marinha Raupp
Darcísio Perondi (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Leandro Vilela 3 vagas
Rose de Freitas

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro André de Paula
Clóvis Fecury 3 vagas
Davi Alcolumbre
Murilo Zauith

PSDB
Eduardo Barbosa Rafael Guerra
Lobbe Neto Thelma de Oliveira
Zenaldo Coutinho 1 vaga

PP
Nilton Baiano Feu Rosa
Zonta 2 vagas
1 vaga

PTB
Elaine Costa Alceste Almeida vaga do PMDB

Homero Barreto Alex Canziani
1 vaga 2 vagas

PL
Giacobo Jorge Pinheiro
Júnior Betão Neucimar Fraga
Maurício Rabelo (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PPS
Rogério Teófilo Geraldo Thadeu

PSB
Luciano Leitoa 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
S.PART.

João Mendes de Jesus vaga do PL

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 4.679, DE 2001, QUE "DISPÕE

SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE ADIÇÃO DE FARINHA DE
MANDIOCA REFINADA, DE FARINHA DE RASPA DE

MANDIOCA OU DE FÉCULA DE MANDIOCA À FARINHA DE
TRIGO".

Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
2º Vice-Presidente: João Grandão (PT)

3º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
Relator: Nilson Mourão (PT)
Titulares Suplentes

PT
Assis Miguel do Couto Reginaldo Lopes
João Grandão 4 vagas
Nazareno Fonteles
Nilson Mourão
Roberto Gouveia

PMDB
Ann Pontes Osvaldo Reis
Gervásio Oliveira 4 vagas
Moacir Micheletto
Rose de Freitas
Waldemir Moka

Bloco PFL, PRONA
Eduardo Sciarra Moroni Torgan
Fernando de Fabinho 3 vagas
Ivan Ranzolin
Onyx Lorenzoni

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Júlio Redecker
Átila Lira Leonardo Vilela
Raimundo Gomes de Matos Luiz Carlos Hauly

PP
Benedito de Lira Nélio Dias
Dilceu Sperafico 2 vagas
Nelson Meurer

PTB
Arnaldo Faria de Sá José Militão
Carlos Dunga 2 vagas
Josué Bengtson

PL
Sandro Mabel Almir Sá
Wellington Roberto Wellington Fagundes

PSB
B. Sá 2 vagas
Edinho Montemor

PDT
Maurício Quintella Lessa Ademir Camilo

PPS
Cezar Silvestri Rogério Teófilo

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PV
Edson Duarte Sarney Filho

PSC
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6211
FAX: 3216-6225

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 (PTB)
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. S.PART. ocupa a
vaga)
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti 4 vagas
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Laura Carneiro

PSDB
Bismarck Maia Julio Semeghini
João Castelo Narcio Rodrigues
Lobbe Neto Yeda Crusius

PP
Julio Lopes João Pizzolatti
Nilton Baiano Luis Carlos Heinze
Sandes Júnior 1 vaga

PTB
Arnon Bezerra Neuton Lima
Enio Tatico vaga do PL (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Nelson Marquezelli 1 vaga
Osmânio Pereira

PL
Miguel de Souza Lincoln Portela
(Dep. do PTB ocupa a vaga) 2 vagas
(Dep. S.PART. 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

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do PL

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
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 3 vagas
PSDB

Bismarck Maia Lobbe Neto
Léo Alcântara Nilson Pinto
1 vaga Professora Raquel Teixeira

PTB
José Militão Arnaldo Faria de Sá
Jovair Arantes Josué Bengtson
Marcus Vicente Sandro Matos

Bloco PL, PSL
Reinaldo Betão Maurício Rabelo
2 vagas (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PPS

Cláudio Magrão Colbert Martins
PSB

Dr. Ribamar Alves 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
(Dep. do PSC ocupa a
vaga)

Leonardo Mattos

PTC
Carlos Willian vaga do PSC

S.PART.
João Mendes de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

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
1 vaga Nilson Pinto

PP
Enivaldo Ribeiro João Pizzolatti
2 vagas 2 vagas

PTB
José Militão Arnaldo Faria de Sá
Jovair Arantes Enio Tatico vaga do PL

Marcus Vicente Josué Bengtson
Sandro Matos

PL

Giacobo
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)

Reinaldo Betão
(Dep. do PTB 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 5234, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "INSTITUI A PROTEÇÃO ESPECIAL ÀS
CRIANÇAS OU ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE,

CRIA O PROGRAMA FEDERAL DE PROTEÇÃO ESPECIAL ÀS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Thelma de Oliveira (PSDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
3º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Relator: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi 5 vagas
Luiz Couto
Maria do Carmo Lara
Maria do Rosário
Terezinha Fernandes

PMDB
Almerinda de Carvalho Ann Pontes
Marinha Raupp Lúcia Braga
Rose de Freitas 3 vagas
Teté Bezerra
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro 4 vagas
Laura Carneiro

Nice Lobão
1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Bosco Costa
Thelma de Oliveira João Campos
Walter Barelli 1 vaga

PP
Darci Coelho 3 vagas
Nilton Baiano
Suely Campos

PTB
Pastor Reinaldo 3 vagas
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
1 vaga

PL
2 vagas Jorge Pinheiro

1 vaga
PSB

Luiza Erundina 2 vagas
Sandra Rosado

PDT
Severiano Alves André Figueiredo

PPS
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Geraldo Thadeu
Geraldo Resende

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Edson Duarte Vittorio Medioli

PSC
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6214/6232
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: Julio Semeghini (PSDB)
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
Wilson Santiago Marcelo Castro
2 vagas Paulo Afonso

1 vaga
Bloco PFL, PRONA

José Carlos Aleluia 4 vagas
Laura Carneiro
(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. S.PART. 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

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

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 Enio Tatico vaga do PL

Romeu Queiroz Paes Landim
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Pedro Fernandes

1 vaga
PL

Júnior Betão Heleno Silva
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Lincoln Portela
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

1 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 6222, DE 2005, QUE "DÁ NOVA

REDAÇÃO AO § 2º DO ART. 46 E AO CAPUT DO ART. 52 DA
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 - ESTATUTO DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SOBRE ADOÇÃO
INTERNACIONAL". (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
Zelinda Novaes Nice Lobão
(Dep. do PP ocupa a vaga) 2 vagas
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PMDB
João Matos Ann Pontes
Marcelo Castro Marinha Raupp
Paulo Afonso 2 vagas



Teté Bezerra
PSDB

Eduardo Barbosa Professora Raquel Teixeira
Helenildo Ribeiro Yeda Crusius
Júlio Redecker 2 vagas
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. S.PART. ocupa a vaga) Almeida de Jesus
1 vaga Lincoln Portela

PSB
Luiza Erundina 2 vagas
1 vaga

PPS
1 vaga 1 vaga

PDT
Severiano Alves Enio Bacci

PC do B
Perpétua Almeida Jamil Murad

PV
Marcelo Ortiz (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSC
Deley vaga do PV

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do PL

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 6.666, DE 2006, DO SR. LUCIANO
ZICA, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE

1997, QUE 'DISPÕE SOBRE A POLÍTICA ENERGÉTICA
NACIONAL, AS ATIVIDADES RELATIVAS AO MONOPÓLIO

DO PETRÓLEO, INSTITUI O CONSELHO NACIONAL DE
POLÍTICA ENERGÉTICA E A AGÊNCIA NACIONAL DO

PETRÓLEO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS'".
Presidente: João Almeida (PSDB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Madeira (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Bassuma (PT)
3º Vice-Presidente: Betinho Rosado (PFL)
Relator: José Priante (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Luciano Zica Durval Orlato
Luiz Alberto Fernando Ferro
Luiz Bassuma Luiz Eduardo Greenhalgh
Mariângela Duarte Mauro Passos
Tarcísio Zimmermann 1 vaga

PMDB
Albérico Filho Aníbal Gomes
Delfim Netto Átila Lins
José Priante Marcelo Castro
Lupércio Ramos Mauro Lopes
Marcello Siqueira Natan Donadon

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Eliseu Resende
Fernando de Fabinho Júlio Cesar
José Carlos Aleluia 2 vagas
José Carlos Machado

PSDB

Arnaldo Madeira Hamilton Casara
Gonzaga Mota Nilson Pinto
João Almeida Paulo Bauer

PP
Benedito de Lira Herculano Anghinetti
Francisco Appio João Pizzolatti
Nelson Meurer Romel Anizio

PTB
Arnon Bezerra Arnaldo Faria de Sá
Jonival Lucas Junior Iris Simões
Jovair Arantes Neuton Lima

PL
Jaime Martins Giacobo
Milton Monti José Carlos Araújo

PSB
Renato Casagrande Isaías Silvestre
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Josias Quintal

PDT
Maurício Quintella Lessa Sérgio Miranda

PPS
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Cezar Silvestri

PC do B
Vanessa Grazziotin Jandira Feghali

PV
Edson Duarte Leonardo Mattos

PSOL
Babá (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSC
Dr. Heleno vaga do PSOL

S.PART.
Fernando Estima vaga do PPS

João Mendes de Jesus vaga do PSB

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6218/6232
FAX: 3216-6225

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
Francisco Dornelles Benedito de Lira



2 vagas Feu Rosa
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSDB
Luiz Carlos Hauly Júlio Redecker
Ronaldo Dimas Julio Semeghini
Walter Barelli 1 vaga

PTB
Armando Monteiro Enio Tatico vaga do Bloco PL, PSL

Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
José Militão 2 vagas

Bloco PL, PSL
Giacobo Heleno Silva
Miguel de Souza Milton Monti
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

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
Sérgio Miranda

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
1 vaga

PMDB
Luiz Bittencourt Leandro Vilela
Nelson Trad 4 vagas
Pedro Chaves
Teté Bezerra
Waldemir Moka

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro José Roberto Arruda
Murilo Zauith Vilmar Rocha
Ronaldo Caiado 2 vagas
1 vaga

PP
Darci Coelho Pedro Henry
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Sandes Júnior
1 vaga 1 vaga

PSDB

Carlos Alberto Leréia Ronaldo Dimas
João Campos (Dep. do PV ocupa a vaga)
Leonardo Vilela vaga do PP 1 vaga
Professora Raquel Teixeira

PTB
Enio Tatico 3 vagas
Jovair Arantes
Ricarte de Freitas

Bloco PL, PSL
Jorge Pinheiro Luciano Castro
Lincoln Portela vaga do PV Maurício Rabelo
Sandro Mabel Miguel de Souza
1 vaga

PPS
Geraldo Resende (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:
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 Fernando de Fabinho
César Bandeira José Carlos Machado
Fábio Souto Marcelo Guimarães Filho
José Rocha (Dep. do PL ocupa a vaga)
Luiz Carreira 1 vaga

PMDB
Jorge Alberto Carlos Eduardo Cadoca
Mauro Benevides Mauro Lopes
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Moraes Souza
1 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
Reginaldo Germano Zé Lima

PTB
Armando Monteiro 2 vagas
Jackson Barreto

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 Zico Bronzeado
Henrique Afonso 3 vagas
Terezinha Fernandes
Zé Geraldo

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)
1 vaga 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 Marcondes Gadelha vaga do PFL

Paulo Baltazar (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PPS
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Geraldo Thadeu
Fernando Coruja

PDT
Alceu Collares (Dep. S.PART. 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

S.PART.
João Mendes de Jesus vaga do PDT

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
Jairo Carneiro Antonio Carlos Magalhães Neto
Luiz Carlos Santos José Mendonça Bezerra
Mendonça Prado Robério Nunes
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vilmar Rocha
(Dep. do PTB ocupa a vaga) 2 vagas
1 vaga

PMDB
Bernardo Ariston Osmar Serraglio
Nelson Trad Paulo Lima
Wilson Santiago 3 vagas
2 vagas

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

2 vagas Nélio Dias
Roberto Balestra

PTB
Fleury Arnaldo Faria de Sá
Paes Landim vaga do PFL (Dep. do PP ocupa a vaga)
Vicente Cascione 1 vaga
1 vaga

PL
José Santana de Vasconcellos Raimundo Santos
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Wellington Roberto
1 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
Osmar Serraglio Átila Lins vaga do PPS

Osvaldo Biolchi Jorge Alberto



(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Leandro Vilela
1 vaga Mauro Benevides

(Dep. S.PART. 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 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

S.PART.
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
Joaquim Francisco vaga do PTB Celcita Pinheiro
Robson Tuma Gerson Gabrielli
Vilmar Rocha Onyx Lorenzoni
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 2 vagas
2 vagas

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 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

PTB
Iris Simões Homero Barreto
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. S.PART. 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

S.PART.
Almir Moura vaga do PL

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 (Dep. do PV ocupa a vaga)
Virgílio Guimarães 2 vagas
Walter Pinheiro

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

PP
Francisco Dornelles Herculano Anghinetti
João Leão vaga do PL Márcio Reinaldo Moreira
Romel Anizio 1 vaga
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PTB
Armando Monteiro vaga do PMDB Arnon Bezerra vaga do PSDB

José Militão Enio Tatico
Nelson Marquezelli Pedro Fernandes
1 vaga (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PL
Sandro Mabel Jaime Martins
(Dep. do PFL ocupa a vaga) Reinaldo Betão
(Dep. do PP ocupa a vaga) (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 André Figueiredo
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

João Herrmann Neto vaga do PPS

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 Pedro Irujo vaga do Bloco PL, PSL

Marinha Raupp 4 vagas
Osvaldo Biolchi
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga vaga do PTB 4 vagas
César Bandeira
Corauci Sobrinho
Dr. Pinotti
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 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. S.PART. 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
S.PART.

Almir Moura vaga do Bloco PL, PSL

Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.

Presidente: Carlos Melles (PFL)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Jorge Bittar

PFL
Carlos Melles
Roberto Magalhães
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
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 2 vagas
1 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
1 vaga 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 Wanderval Santos
Medeiros 1 vaga

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 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 Helenildo Ribeiro
João Campos Julio Semeghini

Zulaiê Cobra vaga do PTB

PP
Nilton Baiano Francisco Appio
Reginaldo Germano Mário Negromonte

PTB
Arnaldo Faria de Sá Fleury
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PL
Coronel Alves Medeiros
Neucimar Fraga 1 vaga

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. S.PART. ocupa a vaga)
PFL

Laura Carneiro
PSB

Alexandre Cardoso
PC do B

Jandira Feghali
PSOL

Chico Alencar vaga do PT

S.PART.
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

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
Murilo Zauith
Robério Nunes

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio

PP
Feu Rosa
Jair Bolsonaro

PDT
João Herrmann Neto

PV
Edson Duarte
Fernando Gabeira

PSOL
Maninha

S.PART.
Marcos de Jesus
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

1 vaga
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
Laura Carneiro

PP
Reginaldo Germano

PSDB
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Wanderval Santos



(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PPS

Geraldo Thadeu
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PSB
Alexandre Cardoso
Josias Quintal vaga do PMDB

PDT
Mário Heringer

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

S.PART.
Almir Moura vaga do Bloco PL, PSL

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
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
Secretário(a): -



PODER LEGISLATIVO 
SENADO FEDERAL 
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

PREÇO DE ASSINATURA 
 

SEMESTRAL 
 

Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)  R$ 58,00 
Porte do Correio R$ 488,40 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada)   R$ 546,40 

 
ANUAL 

 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)    R$ 116,00 
Porte do Correio    R$ 976,80 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$ 1.092,80 

  
NÚMEROS AVULSOS 

 
Valor do Número Avulso R$ 0,50 
Porte Avulso         R$ 3,70 

 
ORDEM BANCÁRIA 

 
UG – 020055 GESTÃO  –  00001 

 
Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de empenho, a favor do 

FUNSEEP ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União-GRU, que poderá ser 
retirada no SITE: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru–simples.asp 
Código de Recolhimento apropriado e o número de referência: 20815-9 e 00002  e 
o código da Unidade Favorecida – UG/GESTÃO: 020055/00001 preenchida e 
quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas pretendidas e  enviar 
a esta Secretaria. 
 
OBS: NÃO SERÁ ACEITO CHEQUE VIA CARTA PARA EFETIVAR 
ASSINATURA DOS DCN’S. 
 

Maiores informações pelo telefone (0XX–61) 3311-3803, FAX: 3311-1053, 
Serviço de Administração Econômica Financeira/Controle de Assinaturas, falar com, 
Mourão ou Solange. 
Contato internet: 3311-4107 
 

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, AV. N/2, S/Nº – BRASÍLIA–DF 

CNPJ: 00.530.279/0005–49              CEP 70 165–900 



TÍTULOS PUBLICADOS — 2002

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TRANSPORTE METROPOLITANO : AUDIÊNCIA 
PÚBLICA

R$ 2,20

85-7365-250-0ISBN:

POLÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
E DOS RECURSOS HÍDRICOS

R$ 2,20

85-7365-248-9ISBN:

ELABORAÇÃO DO ESTATUTO DO TERCEIRO 
SETOR : SEMINÁRIO

R$ 2,20

85-7365-253-5ISBN:

UTILIZAÇÃO DE TERRAS NO DISTRITO 
FEDERAL : AUDIÊNCIA PÚBLICA

R$ 2,20

85-7365-249-7ISBN:

IMAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A

R$ 4,40

85-7385-240-3ISBN:

IV CONFERÊNCIA DAS CIDADES: A CIDADE 
CIDADÃ

R$ 3,30

85-7365-266-7ISBN:

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (61) 318-6477/7271.                 
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (61) 318-6864.  E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br                          
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