
DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

AA

ANO LXI - Nº 013 - QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2006 - BRASILIA-DF



MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
(Biênio 2005/2006) 

 
 

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 GIVALDO CARIMBÃO - PSB - AL 

2º SUPLENTE JORGE ALBERTO - PMDB - SE 

3º SUPLENTE GERALDO RESENDE - PPS - MS 

4º SUPLENTE MÁRIO HERINGER - PDT - MG 

 



CONGRESSO NACIONAL

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 2, DE 2006
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolu-

ção nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 268, de 2 de dezembro de 2005, que “abre 
crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Educação, da Saúde e da Defesa e de Operações Oficiais de 
Crédito, no valor global de R$1.498.314.101,00, para os fins que especifica“, terá sua vigência prorrogada pelo 
período de sessenta dias, a partir de 3 de fevereiro de 2006, tendo em vista que sua votação não foi encerrada 
nas duas Casas do Congresso Nacional.

Congresso Nacional, 24 de janeiro de 2006. – Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do 
Congresso Nacional.
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positivos alcançados pela Secretaria de Segurança 
Pública e Justiça do Estado de Goiás. .................. 03687

VIGNATTI (PT – SC) – Considerações so-
bre a proposta de emenda à Constituição acerca 
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FEU ROSA (PP – ES) – Irregularidades no re-
passe de recursos oriundos de royalties de petróleo 
a Municípios pelo Governo do Estado do Espírito 
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Situação de aposentados e pensionistas do INSS. 
Pedido ao Ministro da Previdência Social, Nelson 
Machado, de medidas para melhoria do atendimento 
nas agências do INSS. .......................................... 03692
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CAPITÃO WAYNE (PSDB – GO) – Críticas 
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no Estado de Pernambuco.  .................................. 03701
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DER, JORGE PINHEIRO, FRANCISCO TURRA, 
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tação nº 58, de 2005. ............................................. 03710
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
LUIZ SÉRGIO (PT – RJ). ....................................... 03713
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cerramento da discussão. ...................................... 03714
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Usaram  da palavra para discussão da matéria 
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ARDO VALVERDE (PT – RO), LUCIANA GENRO 
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MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS). ......................... 03735
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rio. .......................................................................... 03738
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matéria. .................................................................. 03739
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são. ........................................................................ 03740
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(PT – SP). .............................................................. 03741
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da Emenda Aglutinativa nº 1. ................................. 03743
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ao Deputado Jorge Alberto. ................................... 03743
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votação da Emenda nº 4, de 2005.  ....................... 03744

Usaram da palavra para encaminhamento da 
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– SP), NAZARENO FONTELES (PT – PI). ........... 03744
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requerimento de preferência. ................................. 03745
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votação da Emenda nº 11. ..................................... 03745
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PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Votação do 
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destaques. ............................................................. 03746

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados LUCIANA 
GENRO (PSOL – RS), MARCELO ORTIZ (PV – 
SP), ALICE PORTUGAL (PCdoB – BA), ROGÉRIO 
TEÓFILO (PPS – AL), ISAÍAS SILVESTRE (PSB 
– MG). .................................................................... 03748
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SEVERIANO ALVES (PDT – BA). ......................... 03748

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados HELENO 
SILVA (PL – SE), JOSÉ LINHARES (PP – CE), 
PASTOR AMARILDO (PSC – TO), EDUARDO SE-
ABRA (PTB – AP), LOBBE NETO (PSDB – SP), 
GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA), ELIMAR MÁXIMO 
DAMASCENO (PRONA – SP), LUIZ CARREIRA 
(PFL – BA), CARLOS WILLIAN (PTC, MG), FÁTIMA 
BEZERRA (PT – RN), FERNANDO DE FABINHO 
(PFL – BA). ............................................................ 03749
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PAULO DELGADO (PT – MG). .............................. 03750

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Aviso ao Ple-
nário sobre a transformação de sessão plenária da 
Casa, no próximo dia 8 de fevereiro, em Comissão 
Geral para debate do tema telecomunicações e TV 
Digital. .................................................................... 03751

MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem) 
– Proposta à Presidência de convite a representan-
tes do setor de telecomunicações para a Comissão 
Geral em nome da Casa. ....................................... 03752

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Acolhimento 
da sugestão do Deputado Miro Teixeira. ............... 03752

RONALDO  DIMAS (PSDB – TO. Pela ordem) 
– Apoio à transformação de sessão plenária da Casa 
em Comissão Geral para debate da implantação 
da TV Digital no País. Justificativa da ausência do 
orador em sessão anterior. .................................... 03752

PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM. Pela or-
dem) – Congratulação ao Presidente Aldo Rebelo 
pelo anúncio de realização de Comissão Geral para 
debate da implantação da TV Digital no País. Con-
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Casa. ..................................................................... 03753

JANDIRA FEGHALI (PCdoB – RJ. Pela or-
dem) – Congratulação ao Presidente Aldo Rebelo 
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volvimento da Educação Básica e de Valorização 
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NACKI (PT – SC). .................................................. 03753
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de deficiência. ........................................................ 03754
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da votação. ............................................................ 03754
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Aprovação do substitutivo adotado pela Co-
missão Especial, ressalvados os destaques. ........ 03754

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado CARLOS WILLIAN (PTC 
– MG). .................................................................... 03765

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Requerimento 
de destaque para votação em separado da Emenda 
nº 13. ..................................................................... 03765
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voto, o Sr. Deputado ÁLVARO DIAS (PDT – RN). . 03765

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado EDUARDO BARBOSA 
(PSDB – MG). ........................................................ 03765
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ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Aldo Rebelo
Inocêncio Oliveira
Nilton Capixaba
Jorge Alberto
Geraldo Resende
Mário Heringer

RORAIMA

MARIA HELENA PSB
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

GERVÁSIO OLIVEIRA PMDB
Total de Amapá: 1

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
JADER BARBALHO PMDB
JOSÉ PRIANTE PMDB
NILSON PINTO PSDB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PSC
Total de Pará: 10

AMAZONAS

ÁTILA LINS PMDB
HUMBERTO MICHILES PL
LUPÉRCIO RAMOS PMDB
PAUDERNEY AVELINO PFL
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PP
ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT
MIGUEL DE SOUZA PL
Total de Rondônia: 4

ACRE

CHICÃO BRÍGIDO PMDB
HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO TOTA PP
Total de Acre: 3

TOCANTINS

ANA ALENCAR PL
DARCI COELHO PP
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSC
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

ALBÉRICO FILHO PMDB
COSTA FERREIRA PSC
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
REMI TRINTA PL
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
Total de Maranhão: 7

CEARÁ

ANDRÉ FIGUEIREDO PDT
ANTENOR NASPOLINI PSDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSB
BISMARCK MAIA PSDB
EUNÍCIO OLIVEIRA PMDB
GONZAGA MOTA PSDB
JOSÉ LINHARES PP
MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 12

PIAUÍ

JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MUSSA DEMES PFL
NAZARENO FONTELES PT
PAES LANDIM PTB

Ata da 11ª Sessão, da 5ª Sessão Legislativa Extraordinária, 
da 52ª Legislatura, em 24 de janeiro de 2006

Presidência dos Srs.: Aldo Rebelo, Presidente; José Thomaz Nonô, 
 1º Vice-Presidente; Inocêncio Oliveira, 1º Secretário; Gilberto Nascimento, 

 § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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SIMPLÍCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

BETINHO ROSADO PFL
IBERÊ FERREIRA PSB
NÉLIO DIAS PP
SANDRA ROSADO PSB
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
LÚCIA BRAGA PMDB
LUIZ COUTO PT
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
CARLOS BATATA PFL
FERNANDO FERRO PT
GONZAGA PATRIOTA PSB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
LUIZ PIAUHYLINO PDT
OSVALDO COELHO PFL
PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO PSB
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PFL
Total de Pernambuco: 13

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PDT
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PL
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PDT
JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
FERNANDO DE FABINHO PFL

GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ CARREIRA PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
PAULO MAGALHÃES PFL
WALTER PINHEIRO PT
Total de Bahia: 16

MINAS GERAIS

ADEMIR CAMILO PDT
CARLOS WILLIAN PTC
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
EDUARDO BARBOSA PSDB
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
ISAÍAS SILVESTRE PSB
JOSÉ MILITÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL
JÚLIO DELGADO PSB
LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
LINCOLN PORTELA PL
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PSB
ODAIR CUNHA PT
OSMÂNIO PEREIRA PTB
RAFAEL GUERRA PSDB
REGINALDO LOPES PT
ROMEL ANIZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTB
SÉRGIO MIRANDA PDT
VADINHO BAIÃO PT
Total de Minas Gerais: 23

ESPÍRITO SANTO

MANATO PDT
MARCELINO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PMDB
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE SANTOS PMDB
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA PFL
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ANDRÉ COSTA PDT
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
BERNARDO ARISTON PMDB
CARLOS NADER PL
CHICO ALENCAR PSOL
DR. HELENO PSC
EDUARDO CUNHA PMDB
FERNANDO GONÇALVES PTB
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO PMR
JOSIAS QUINTAL PSB
JUÍZA DENISE FROSSARD PPS
LAURA CARNEIRO PFL
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PMDB
RODRIGO MAIA PFL
SIMÃO SESSIM PP
Total de Rio de Janeiro: 20

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLIA PT
CORAUCI SOBRINHO PFL
DEVANIR RIBEIRO PT
EDINHO MONTEMOR PSB
EDNA MACEDO PTB
ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PP
IVAN VALENTE PSOL
JAMIL MURAD PCdoB
JOSÉ MENTOR PT
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO ORTIZ PV
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
ORLANDO FANTAZZINI PSOL
PAULO LIMA PMDB
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO BERZOINI PT
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO GOUVEIA PT
SILVIO TORRES PSDB
VICENTINHO PT
WALTER BARELLI PSDB
WANDERVAL SANTOS PL
Total de São Paulo: 31

MATO GROSSO

CELCITA PINHEIRO PFL
PEDRO HENRY PP
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PFL
JORGE PINHEIRO PL
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

CAPITÃO WAYNE PSDB
LUIZ BITTENCOURT PMDB
NEYDE APARECIDA PT
PEDRO CANEDO PP
PEDRO CHAVES PMDB
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
Total de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CHICO DA PRINCESA PL
CLAUDIO RORATO PMDB
DR. ROSINHA PT
DRA. CLAIR PT
GUSTAVO FRUET PSDB
HERMES PARCIANELLO PMDB
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PP
ODÍLIO BALBINOTTI PMDB
OSMAR SERRAGLIO PMDB
RICARDO BARROS PP
VITORASSI PT
Total de Paraná: 15

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
EDINHO BEZ PMDB
FERNANDO CORUJA PPS
LUCI CHOINACKI PT
PAULO AFONSO PMDB
VIGNATTI PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 7
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RIO GRANDE DO SUL

AFONSO HAMM PP
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCÍSIO PERONDI PMDB
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
JÚLIO REDECKER PSDB
LUCIANA GENRO PSOL
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CARDIAS PTB
ONYX LORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
PAULO PIMENTA PT
POMPEO DE MATTOS PDT
WILSON CIGNACHI PMDB
Total de Rio Grande do Sul: 16

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista 
de presença registra na Casa o comparecimento de 
243 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.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passa 
– se à leitura do expediente.

O SR. CARLOS NADER, servindo como 1º Se-
cretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

MENSAGENS Nº 852, DE 2005 
(Poder Executivo) 

AVISO 1.360(C. Civil)

Submete, ao Congresso Nacional, o 
texto do Acordo entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo do 
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do 
Norte para Evitar a Dupla Tributação dos 
Lucros Decorrentes do Transporte Maríti-
mo e Aéreo, celebrado em Brasília, em 27 
de julho de 2005.

Despacho: Às Comissões de: Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Viação e 
Transportes; Finanças e Tributação (mérito e 
art. 54, RICD) Constuição e Justiça e de Ci-
dadania (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, combi-

nado com o art. 84, inciso VIII da Constituição, submeto 
à elevada consideração de Vossas Excelências, acom-
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado, interino, das Relações Exteriores, o texto 
do Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha 
e Irlanda do Norte para Evitar a Dupla Tributação dos 
Lucros Decorrentes do Transporte Marítimo e Aéreo, 
celebrado em Brasília, em 27 de julho de 2005.

Brasília, 13 dezembro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.
EM Nº 375/DSF/G/DEI – MRE – ETRA-BRAS-GBRE

Brasília, 20 de outubro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada conside-

ração de Vossa Excelência o Acordo entre o Gover-
no da República Federativa do Brasil e o Governo do 
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte para 
Evitar a Dupla Tributação dos Lucros Decorrentes do 
Transporte Marítimo e Aéreo, celebrado em Brasília, 
em 27 de julho de 2005.

2. O instrumento em tela tem por objetivo isentar 
as empresas de transporte aéreo e marítimo do Reino 
Unido do pagamento, no Brasil, de impostos ou contri-
buições sobre a renda ou os lucros, vigentes ou que 
venham a ser exigidos, incluindo o Imposto de Renda 
de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL). Ao mesmo tempo, es-
tabelece isenção equivalente a empresas brasileiras 
desse ramo de atividades no Reino Unido.

3. A questão da cobrança de tributos de empresas 
de transporte aéreo e marítimo britânicas no Brasil vi-
nha constituindo tema problemático nas relações entre 
os dois países, causando reclamações por parte do 
Governo britânico. Em 1967, Brasil e Reino Unido ha-
viam firmado, por troca de notas, o Acordo para Evitar 
a Dupla Tributação de Lucros Derivados de Transporte 
Aéreo e Marítimo. O acordo em apreço não foi, contudo, 
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submetido à apreciação do Congresso Nacional, o que, 
em anos recentes, motivou fiscais da Receita Federal 
a cobrar impostos e contribuições sociais da empresa 
British Airways, no entendimento de que aquele acordo 
não tinha vigor no Brasil. O Governo britânico, por seu 
turno, julgava válido aquele instrumento, e não tributa-
va as empresas brasileiras.

4. A controvérsia foi parcialmente resolvida com 
a assinatura, em 2004, de um Memorando de Enten-
dimento, que serviu para garantir o cancelamento dos 
débitos e evitar novas cobranças relativas às contri-
buições sociais (PIS/PASEP, Cofins e Finsocial), com 
base na Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002. O 
Memorando, entretanto, não contemplou a isenção dos 
impostos sobre a renda e o capital (Imposto de Renda 
de Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido), o que levou o Governo britânico a continuar 
fazendo gestões sobre o assunto, e inclusive a indicar 
que, na falta de reciprocidade, poderia passar a tribu-
tar as companhias aéreas brasileiras que operam no 
Reino Unido (no caso, a Varig).

5. Foi proposto, então, ao Governo britânico pro-
jeto de acordo que contempla o universo dos tributos 
sobre a renda ou os lucros decorrentes do transporte 
aéreo e marítimo. O projeto, após alguns ajustes, resul-
tou no presente Acordo que submeto à consideração 
de Vossa Excelência para que seja encaminhado ao 
Poder Legislativo. Com base nesse instrumento, ficam 
dirimidas quaisquer dúvidas sobre o assunto, é defini-
tivamente estabelecida a isenção recíproca de tributos 
sobre a renda e o capital para companhias aéreas do 
Brasil e do Reino Unido.

Respeitosamente, – Samuel Pinheiro Guima-
rães Neto.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO  
DO REINO UNIDO DA GRÃ-BRETANHA  

E IRLANDA DO NORTE PARA EVITAR A DUPLA 
TRIBUTAÇÃO DOS LUCROS DECORRENTES  

DO TRANSPORTE MARÍTIMO E AÉREO

O Governo da República Federativa do Brasil 
e
O Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e 

Irlanda do Norte
(os “Estados Contratantes”),
Considerando o interesse em estimular o trans-

porte marítimo e a aviação comercial entre a Repúbli-

ca Federativa do Brasil (“o Brasil”) e o Reino Unido da 
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte (“o Reino Unido”);

Tendo em vista a necessidade de evitar a dupla 
tributação dos lucros decorrentes do transporte ma-
rítimo e aéreo;

Reconhecendo que a isenção de tributação sobre 
receitas e lucros referida no Artigo 2 abaixo foi incor-
porada à legislação do Reino Unido da Grã-Bretanha 
e Irlanda do Norte de acordo com uma Ordem de 8 de 
abril de 1968; implementando as disposições do Acor-
do por Troca de Notas entre o Reino Unido e o Brasil 
para Evitar a Dupla taxação de Lucros Decorrentes de 
Transporte Marítimo e Aéreo, assinado em 29 de de-
zembro de 1967, vigente e produzindo efeitos a partir 
de 1º de janeiro de 1967,

Acordaram o seguinte:

ARTIGO 1

O Governo da República Federativa do Brasil 
isentará toda a renda auferida em operações de trans-
porte marítimo e aéreo, no tráfego internacional, por 
empresas do Reino Unido que exerçam tais ativida-
des, de todos os impostos abrangidos pela legislação 
do imposto de renda federal assim como de quaisquer 
impostos federais semelhantes ou contribuições sobre 
a renda ou lucros que são, ou poderão vir a ser, exi-
gidos no Brasil, aí incluídos o Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (CSLL).

ARTIGO 2

O Governo do Reino Unido isentará toda a ren-
da auferida em operações de transporte marítimo 
e aéreo, no tráfego internacional, por empresas do 
Brasil que exerçam tais atividades, do imposto de 
renda e do imposto de sociedades assim como de 
quaisquer outros impostos ou contribuições sobre a 
renda ou lucros que são, ou poderão vir a ser, exigi-
dos no Reino Unido.

ARTIGO 3

Para os fins deste Acordo:

a) A expressão “empresas do Brasil” 
significa o Governo do Brasil e empresas 
administradas e controladas no Brasil, des-
de que sejam constituídas de acordo com 
a legislação brasileira e tenham sua sede 
no Brasil;
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b) A expressão “empresas do Reino Uni-
do” significa o Governo do Reino Unido e em-
presas administradas e controladas no Reino 
Unido, desde que tenham sua sede no Reino 
Unido;

c) A expressão “operações de transporte 
marítimo e aéreo” refere-se a operações de 
transporte de pessoas, animais, mercadorias e 
correspondências realizadas pelo proprietário 
ou fretador das naves ou aeronaves.

ARTIGO 4

As isenções previstas nos Artigos 1 e 2 acima 
aplicar-se-ão à renda ou lucros em questão a partir de 
1º de janeiro de 1967.

ARTIGO 5

As disposições deste Acordo não afetarão o Me-
morando de Entendimento sobre a Implementação de 
Isenções Tributárias Recíprocas no Setor de Transporte 
Aéreo, assinado em 9 de junho de 2004.

ARTIGO 6

1. Cada Estado Contratante deverá notificar o 
outro da conclusão das formalidades constitucionais 
exigidas por suas leis para a entrada em vigor deste 
Acordo. Este Acordo entrará em vigor na data da últi-
ma dessas notificações.

2. Este Acordo permanecerá em vigor indefini-
damente, mas qualquer um dos Estados Contratantes 
poderá denunciá-lo mediante entrega de aviso escrito 
de denúncia ao outro Estado Contratante com seis me-
ses de antecedência. Nesse caso o Acordo deixará de 
aplicar-se em relação a qualquer renda auferida após 
31 de dezembro do ano-calendário em que o aviso 
tiver sido dado.

Em testemunho do que, os abaixo assinados, de-
vidamente autorizados para tal fim por seus respectivos 
Governos, assinaram o presente Acordo.

Feito em Brasília, aos 27 dias de julho de 2005, 
em duplicata, nas línguas portuguesa e inglesa, sendo 
ambos os textos igualmente autênticos.

MENSAGEM Nº 934, DE 2005 
(Do Poder Executivo) 
AVISO Nº 1.457/05

Submete, ao Congresso Nacional, o 
texto da Convenção sobre a Proteção e Pro-
moção das Expressões Culturais, celebra-
das em Paris, em 20 de outubro de 2005.

Despacho: Às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Educação e 
Cultura; Finanças e Tributação (mérito e art. 
54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

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

binado com o art. 84, inciso VIII da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto 
da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diver-
sidade das Expressões Culturais, celebrada em Paris, 
em 20 de outubro de 2005, por ocasião 33ª Seção da 
Conferência Geral da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Brasília, 28 de dezembro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 485/DAI/DAMC – MRE – PEMU-UNESCO

Brasília, 21 de dezembro de 2005

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

anexo projeto de mensagem pela qual se submete ao 
referendo do Congresso Nacional a anexa Conven-
ção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das 
Expressões Culturais, celebrada em Paris, em 20 de 
outubro de 2005, por ocasião da 33ª Sessão da Confe-
rência Geral da Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

2. Caso o Brasil venha a ser um dos trinta primei-
ros países a ratificar a referida Convenção, integrará 
o seu Comitê Gestor, o que é do interesse nacional. 
Para que isto ocorra, é necessária a inclusão do item 
na pauta de convocação extraordinária do Congresso 
Nacional.

3. Assim sendo, submeto a Vossa Excelência pro-
jeto de Mensagem ao Congresso Nacional, juntamente 
com cópias autenticadas da Convenção em apreço.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.
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MENSAGEM Nº 20, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 30/06

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto do Tratado sobre Extradi-
ção entre o Governo da República Federa-
tiva do Brasil e o Governo da República do 
Suriname, assinado em Paramaribo, em 21 
de dezembro de 2004.

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 Tratado sobre Extradição entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli-
ca do Suriname, assinado em Paramaribo, em 21 de 
dezembro de 2004.

Brasília, 12 janeiro de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 139 DAI/DJ/DAM-II PAIN-BRAS-SURI

Brasília,26 de abril de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Tenho a honra de submeter à alta consideração 
de Vossa Excelência o anexo texto do Tratado de Ex-
tradição entre a República Federativa do Brasil e a 
República do Suriname, celebrado em Paramaribo, 
em 21 de dezembro de 2004.

2. Trata-se de importante instrumento de coope-
ração jurídica entre o Brasil e o Suriname, que permite 
tornar mais eficaz o combate ao crime e, em especial, 
ao crime organizado transnacional. Permitirá ele a agi-
lização da cooperação jurídica entre os dois Estados 
signatários que, no que se refere à extradição, é ainda 
realizada com base na reciprocidade. Se bem mantenha 
a via diplomática para a tramitação de pedidos dessa 
natureza, o Tratado permite que os pedidos de prisão 
preventiva para fins de extradição sejam encaminhados 
por intermédio da Organização Internacional de Polícia 
Criminal (INTERPOL) e, posteriormente, transmitidos 
pela via diplomática. O recurso ao canal Interpol con-
fere rapidez, em benefício do combate ao crime.

3. O Ministério da Justiça participou das negocia-
ções do Tratado em apreço e aprovou seu texto final.

4. Com vistas ao encaminhamento do assunto à 
apreciação do Poder Legislativo, submeto a Vossa Ex-



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 25 03515 

celência projeto de Mensagem ao Congresso Nacional, 
juntamente com cópias autênticas do Tratado.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.

TRATADO SOBRE EXTRADIÇÃO ENTRE  
O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA  

DO SURINAME

O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da República do Suriname, doravan-

te denominados como “Partes”, DESEJANDO tornar 
mais efetivos os esforços envidados pelas Partes no 
combate ao crime;

OBSERVANDO os princípios do respeito pela 
soberania e não-ingerência nos assuntos internos de 
cada uma das Partes, assim como as normas do Di-
reito Internacional; e

CONSCIENTES da necessidade de empreen-
derem a mais ampla cooperação para a extradição de 
criminosos foragidos da justiça no exterior,

CONCLUEM o presente Tratado nos termos que 
se seguem:

CAPÍTULO I 
Da Obrigação de Extraditar

ARTIGO 1

As Partes obrigam-se reciprocamente à entrega, 
de acordo com as condições estabelecidas no presente 
Tratado, e de conformidade com as normas internas 
de cada uma delas, dos indivíduos que respondam 
a processo crime ou tenham sido condenados pelas 
autoridades legais de uma das Partes e se encontram 
no território da outra, para execução de uma pena que 
consista em privação de liberdade.

CAPÍTULO II 
Admissibilidade

ARTIGO 2

1.Para que se proceda a extradição, é neces-
sário que:

a) a Parte requerente tenha jurisdição para julgar 
sobre os fatos nos quais se fundamenta o pedido de 
extradição, cometidos ou não em seu território;

b) as leis de ambas as Partes imponham penas 
mínimas privativas de liberdade de um ano, indepen-
dentemente das circunstâncias modificativas e da de-
nominação do crime;

c) a parte da pena ainda não cumprida seja igual 
ou superior a um ano, no caso de extradição para exe-
cução de sentença.

2. Quando o pedido de extradição referir-se a 
mais de um crime, e alguns deles não cumprirem com 
os requisitos do parágrafo 1 deste Artigo, a extradição 
poderá ser concedida parcialmente se ao menos um 
dos crimes preencher as referidas exigências.

3. Autorizam igualmente a extradição os fatos 
previstos em acordos multilaterais, devidamente rati-
ficados pelas Partes envolvidas no pedido.

4. A extradição será concedida nos termos des-
te Tratado e da legislação interna da Parte requerida 
pelos crimes relacionados à evasão fiscal e infrações 
penais fiscais contra a Fazenda Pública.

CAPÍTULO III 
Inadmissibilidade

ARTIGO 3

1. Não será concedida a extradição:
a) quando, pelo mesmo fato, a pessoa reclamada 

já tenha sido julgada, anistiada ou indultada na Parte 
requerida;

b) quando a pessoa reclamada tiver que compa-
recer, na Parte requerente, perante Tribunal ou Juízo 
de exceção;

c) quando o crime pelo qual é pedida a extradi-
ção for de natureza estritamente militar;

d) quando a infração constituir delito político ou 
fato conexo;

e) quando a Parte requerida tiver fundados moti-
vos para supor que o pedido de extradição foi apresen-
tado com a finalidade de perseguir ou punir a pessoa 
reclamada por motivo de raça, religião, nacionalidade 
ou opiniões políticas, bem como supor que a situação 
da mesma seja agravada por esses motivos;

f) quando ocorrida a prescrição da ação ou da 
pena dos crimes pelos quais se solicita extradição, 
conforme previsto na legislação das Partes; e

g) quando o indivíduo reclamado estiver sendo 
julgado no território da Parte requerida, pelos fatos que 
fundamentam o pedido.

2. A apreciação do caráter do crime, como men-
cionado no parágrafo 1 deste Artigo, baseada nos 
princípios do Direito Internacional, será de responsa-
bilidade das autoridades da Parte requerida.

3. Para os efeitos deste Tratado, não serão consi-
deradas infrações de natureza política ou militar:

a) atentados contra a vida de um Chefe de Esta-
do ou contra membro de sua família;

b) o genocídio, os crimes de guerra e os cometi-
dos contra a paz é a segurança da humanidade;

c) os atos de terrorismo, tais como:
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I) atentado contra a vida, a integridade física ou a 
liberdade de indivíduos que tenham direito a uma prote-
ção internacional, incluídos os agentes diplomáticos;

II) a tomada de reféns ou o seqüestro de pes-
soas;

III) o atentado contra pessoas ou bens cometidos 
mediante o emprego de bombas, granadas, foguetes, 
minas, armas de fogo, explosivos ou dispositivos si-
milares; e

IV) atos de captura ilícita de barcos ou aerona-
ves.

d) a tentativa da prática de delitos previstos neste 
parágrafo ou a participação como co-autor ou cúmpli-
ce de uma pessoa que cometa ou tente cometer ditos 
delitos; e

e) qualquer ato de violência não compreendido 
no parágrafo 3 e que esteja dirigido contra a vida, a 
integridade física ou a liberdade das pessoas ou visem 
a atingir instituições.

CAPÍTULO IV 
Da Denegação Facultativa

ARTIGO 4

1. Quando a extradição for procedente confor-
me o disposto no presente Tratado, a nacionalidade 
da pessoa reclamada não poderá ser invocada para 
denegar a extradição, salvo se uma disposição consti-
tucional estabeleça o contrário. A Parte, que por esta 
razão não entregar seu nacional, promoverá, a pedido 
da Parte requerente, seu julgamento dentro de sua 
jurisdição, e a Parte requerente, a pedido da Parte 
requerida, fornecerá todos documentos e informações 
relevantes para o processo. A Parte requerida man-
terá a Parte requerente informada do andamento do 
processo e, finalizado, remeterá cópia da sentença 
final exarada.

2. Para os efeitos deste Artigo, a condição de 
nacional será determinada pela legislação da Parte 
requerida, apreciada no momento da decisão sobre 
a extradição, e sempre que a nacionalidade não te-
nha sido adquirida com o propósito fraudulento de 
impedi-la.

CAPÍTULO V 
Das Garantias à Pessoa do Extraditando

ARTIGO 5

1. A pessoa extraditada em virtude deste Trata-
do não poderá:

a) ser entregue a terceiro país que a reclamar, 
salvo mediante concordância do Estado requerido; e

b) ser processada e julgada por qualquer outra 
infração cometida anteriormente, podendo, contudo, o 
Estado requerente solicitar a extensão da extradição 
concedida.

2. À pessoa extraditada será garantida ampla 
defesa, assistência de um defensor e, se necessário, 
a de um intérprete, de acordo com a legislação da 
Parte requerida.

3. Quando a qualificação do fato imputado vier a 
modificar-se durante o processo, a pessoa reclamada 
somente será processada ou julgada na medida em que 
os elementos constitutivos do crime, que correspondem 
à nova qualificação, permitam a extradição.

ARTIGO 6

A extradição não será concedida sem que a Par-
te requerente de garantia de que será computado o 
tempo de prisão que tiver sido imposto ao reclamado 
na Parte requerida, por força da extradição.

ARTIGO 7

Quando o crime determinante do pedido de extra-
dição for punível com pena de morte, a Parte requerida 
poderá condicionar a extradição à garantia prévia, dada 
pela Parte requerente, por via diplomática, de que, em 
caso de condenação, tal pena não será aplicada.

CAPÍTULO VI 
Do Procedimento

ARTIGO 8

1. O pedido de extradição será feito, por escrito, 
pelo Ministro de Justiça e dirigido ao Ministro de Jus-
tiça da Parte requerida, por via diplomática.

2. O pedido de extradição será instruído com os 
seguintes documentos:

a) quando se tratar de indivíduo não condenado, 
original ou cópia autenticada do mandado, de prisão 
ou documento equivalente, indicando os fundamentos 
da sua emissão; e

b) quando se tratar de condenado, original ou 
cópia autenticada da sentença condenatória exarada 
pelo Tribunal.

3. Os documentos apresentados deverão conter 
a indicação precisa do fato imputado, a data e o lugar 
em que foi praticado, devendo ser acompanhados de 
cópias dos textos da lei aplicados à espécie na Parte 
requerente, de cópias dos que fundamentam a com-
petência deste, e de cópias dos dispositivos legais re-
lativos à prescrição da ação penal e da condenação, 
além de quaisquer outras informações que auxiliem 
na comprovação da identidade e nacionalidade da 
pessoa reclamada.
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4. Caso as informações fornecidas pela Parte 
requerente não sejam suficientes para permitir à Par-
te requerida decidir nos termos deste Tratado, esta 
última poderá solicitar as informações suplementares 
necessárias, as quais deverão ser fornecidas dentro 
de sessenta dias contados do recebimento da comu-
nicação. Decorrido este prazo, o pedido será julgado 
à luz dos documentos disponíveis.

ARTIGO 9

Os documentos que instruírem o pedido de ex-
tradição serão acompanhados de tradução no idioma 
da Parte requerida.

ARTIGO 10

1. Em caso de recusa da extradição, a decisão 
deverá ser fundamentada.

2. Uma vez negado o pedido de extradição, um 
novo pedido não poderá ser formulado com base nos 
mesmos crimes que deram origem ao pedido ante-
rior.

ARTIGO 11

A Parte requerente informará à Parte requerida 
o resultado final proferido no processo crime que deu 
origem ao pedido de extradição.

CAPÍTULO VII 
Da Prisão Preventiva

ARTIGO 12

1. A Parte requerente poderá solicitar, em caso 
de urgência, a prisão preventiva da pessoa reclamada. 
As autoridades competentes da Parte requerida deci-
dirão nos termos da sua legislação. O pedido deverá 
conter declaração de existência de um dos documen-
tos enumerados no Artigo 8 e o compromisso de que 
o pedido de extradição será formalizado.

2. Efetivada a prisão preventiva, a Parte reque-
rente terá sessenta dias para formalizar o pedido de 
extradição. Se dentro deste prazo a Parte requerida não 
receber o pedido formal de extradição acompanhado 
dos documentos justificativos, mencionados no Artigo 
8, a pessoa reclamada será colocada em liberdade a 
menos que a prisão deva ser mantida por outra razão. 
A possibilidade de liberdade provisória em qualquer 
momento não é excluída, mas a Parte requerida deverá 
tomar medidas que considerou necessárias para evitar 
a fuga da pessoa reclamada. A liberação não deverá 
impedir uma nova prisão e extradição, se o pedido for 
recebido subseqüentemente.

ARTIGO 13

O pedido de prisão preventiva para extradição 
poderá ser apresentado à Parte requerida por via di-
plomática ou por intermédio da Organização Interna-
cional de Polícia Criminal – INTERPOL.

CAPÍTULO VIII 
Da Entrega do Extraditando

ARTIGO 14

1. Concedida a extradição, a Parte requerida 
comunicará imediatamente à Parte requerente que o 
extraditando se encontra à sua disposição.

2. Se, no prazo de trinta dias contados da comu-
nicação, o reclamado não tiver sido retirado pela Parte 
requerente, a Parte requerida dar-lhe-a liberdade e não 
o deterá novamente pelo mesmo fato delituoso.

3. A entrega da pessoa reclamada poderá ser 
adiada, sob custódia da Parte requerida, sem prejuízo 
da efetivação da extradição, quando:

a) enfermidade grave impedir que, sem perigo 
de vida, seja ela transportada para a Parte requeren-
te; e

b) se a pessoa reclamada se achar sujeita a ação 
penal na Parte requerida, por outro crime. Neste caso, 
se estiver sendo processada, sua extradição poderá 
ser adiada até o fim do processo, e, em caso de con-
denação, até o cumprimento da pena.

ARTIGO 15

A Parte requerente poderá enviar à Parte reque-
rida, com prévia aquiescência desta, agentes devida-
mente autorizados, quer para auxiliarem na identifica-
ção da pessoa reclamada, quer para o conduzirem ao 
território da primeira. Tais agentes não poderão exercer 
atos de autoridade no território da Parte requerida e 
ficarão subordinados às autoridades desta. Os gastos 
que fizerem correrão por conta da Parte requerente.

CAPÍTULO IX 
Extradição Simplificada

ARTIGO 16

A Parte requerida poderá conceder a extradição 
sem procedimentos formais, desde que:

a) sua legislação não o proíba expressamente; e
b) a pessoa reclamada consinta em caráter irre-

vogável e por escrito, após ser aconselhado por um 
juiz ou outra autoridade competente de seu direito a 
um procedimento formal de extradição e a proteção 
que tal medida lhe confere.
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CAPÍTULO X 
Do Trânsito do Extraditando

ARTIGO 17

1. O trânsito, pelo território de qualquer das Partes, 
de pessoa entregue por um terceiro Estado e que não 
seja nacional do país de trânsito, será permitido median-
te simples solicitação feita por via diplomática. O pedido 
de autorização de trânsito deverá ser acompanhado de 
cópia autenticada do documento de concessão da ex-
tradição.

2. O trânsito poderá ser recusado por graves ra-
zões de ordem pública, ou quando o fato que deter-
minou a extradição seja daqueles que, segundo este 
Tratado, não a justificariam.

3. Não será necessário solicitar o trânsito de ex-
traditando quando se empreguem meios de transporte 
aéreo que não preveja pouso em território do Estado de 
trânsito, ressalvado o caso de aeronaves militares.

CAPÍTULO XI 
Dos Custos

ARTIGO 18

Correrão por conta da Parte requerida os custos 
decorrentes do pedido de extradição até o momento da 
entrega do extraditando aos agentes devidamente habi-
litados da Parte requerente, correndo por conta desta os 
que se seguirem, inclusive as despesas de traslado.

CAPÍTULO XII 
Dos Objetos, Valores e Documentos

ARTIGO 19

1. A pedido da Parte requerente, a Parte reque-
rida apreenderá, na medida em que a lei o permita, 
e, entregará juntamente com a pessoa reclamada, os 
objetos, valores e documentos:

a) que possam ser necessários como provas; e
b) que tenham sido adquiridos com o resultado 

do crime e que tenham sidos encontrados, quer antes 
quer depois, da entrega da pessoa reclamada.

2. Quando os objetos, valores e documentos fo-
rem passíveis de apreensão ou confisco no território 
da Parte requerida, por conexão com processos crimes 
pendentes, poderão ser retidos ou entregues à Parte 
requerente sob a condição de serem restituídos.

3. Quaisquer direitos que a Parte requerida ou ter-
ceiros possam ter adquirido sobre os objetos, valores e 
documentos serão preservados. Onde tais direitos exis-
tam, os objetos, valores e documentos serão devolvidos 
sem onus à Parte requerida, tão logo seja possível.

4. Os bens mencionados no parágrafo 1 deste Ar-
tigo serão entregues, ainda que a extradição, havendo 
sido concedida, não venha a ser efetivada, devido à 
morte ou à fuga da pessoa.

CAPÍTULO XIII 
Da Recondução do Extraditando

ARTIGO 20

O indivíduo que, depois de entregue por uma 
Parte à outra, lograr subtrair-se à ação da justiça e 
retornar à Parte requerida, será detido mediante sim-
ples requisição feita por via diplomática, e entregue, 
novamente, sem outra formalidade, à Parte a qual já 
fora concedida a sua extradição.

CAPÍTULO XIV 
Do Concurso de Pedidos

ARTIGO 21

Quando a extradição de uma mesma pessoa for 
pedida por mais de um Estado, proceder-se-á da se-
guinte maneira:

a) quando se tratar de nacional de um dos Esta-
dos, será dada preferência ao Estado de nacionalidade 
da pessoa reclamada;

b) quando se tratar do mesmo fato, será dada 
preferência ao pedido do Estado em cujo território o 
crime tiver sido cometido;

c) quando se tratar de fatos diferentes, será dada 
preferência ao pedido do Estado em cujo território ti-
ver sido cometida o crime mais grave, a juízo da Parte 
requerida; e

d) quando se tratar de fatos distintos, mas que a 
Parte requerida repute de igual gravidade, será dada 
preferência ao pedido que for apresentado em primei-
ro lugar.

CAPÍTULO XV 
Da Solução de Controvérsias

ARTIGO 22

As controvérsias que surjam entre as Partes sobre 
as disposições contidas no presente Tratado serão re-
solvidas mediante negociações diplomáticas diretas.

CAPÍTULO XVI 
Disposições Finais

ARTIGO 23

Razões especiais de soberania nacional, segu-
rança ou ordem pública interna ou outros interesses 
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fundamentais de Estado da Parte requerida permitem 
a denegação do pedido de extradição.

ARTIGO 24

O presente Tratado é sujeito a ratificação. Os instru-
mentos de ratificação serão trocados em Paramaribo.

ARTIGO 25

O presente Tratado entrará em vigor trinta dias 
após a troca dos instrumentos de ratificação.

ARTIGO 26

O presente Tratado vigorará por tempo indeter-
minado.

ARTIGO 27

Cada Parte poderá, a qualquer momento, denunciar 
o presente Tratado. A denúncia terá efeito 6 (seis) meses 
após a data em que a outra Parte tenha recebido a respec-
tiva notificação, sem prejuízo dos pedidos em curso.

Feito em Paramaribo, aos 21 dias do mês de de-
zembro de 2004, em dois originais nos idiomas portu-
guês, holandês e inglês, sendo os textos igualmente 
autênticos. Em caso de divergência de interpretação 
prevalecerá a versão em inglês.

MENSAGEM Nº 22, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 32/06

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto do Acordo de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da 
Nigéria sobre o Combate à Produção Ilícita, 
Consumo e Tráfico de Drogas e Substâncias 
Psicotrópicas e Lavagem de Dinheiro, assina-
do em Brasília, em 6 de setembro de 2005.

Despacho: Às Comissões De Relações Ex-
teriores e de Defesa Nacional; Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado 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, combi-

nado com o art. 84, inciso VIII da Constituição, submeto 
à elevada consideração de Vossas Excelências, acom-
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo de 
Cooperação entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Nigéria sobre 
o Combate à Produção Ilícita, Consumo e Tráfico de Dro-
gas e Substâncias Psicotrópicas e Lavagem de Dinheiro, 
assinado em Brasília, em 6 de setembro de 2005.

Brasília, 12 de janeiro de 2006.– Luiz Inácio 
Lula da Silva

EM Nº 384/DAI/COCIT – MRE – PAIN-BRAS-NIGR

Brasília,  21 de outubro de 2005.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Tenho a honra de submeter à alta consideração de 
Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem que en-
caminha ao Congresso Nacional o Acordo de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Federal da Nigéria sobre o Com-
bate à Produção Ilícita, Consumo e Tráfico de Drogas e 
Substâncias Psicotrópicas e Lavagem de Dinheiro, assi-
nado em Brasília em 6 de setembro de 2005.

2. O referido documento insere-se no âmbito dos 
esforços de ambos os países para incrementar a coo-
peração e a coordenação entre as respectivas autori-
dades de aplicação da lei, e coibir os diversos aspectos 
relacionados à indústria do narcotráfico. Trata, ainda, 
do controle do comércio legal e do tratamento e rea-
bilitação social dos dependentes químicos. Para esse 
fim, prevê uma série de atividades conjuntas, entre as 
quais o intercâmbio de informações e de experiências, 
a elaboração de projetos conjuntos e de programas 
educacionais públicos, a cooperação em investigações 
policiais, treinamento e capacitação, entre outras.

3. O acordo deverá constituir marco importante para 
o combate às atividades ilegais, contribuindo ademais para 
o aprofundamento das relações do Brasil com a Nigéria.

4. À luz do exposto e com vistas ao encaminha-
mento do assunto à apreciação do Poder Legislativo, 
conforme prevê o inciso VIII do artigo 84 da Constitui-
ção Federal, submeto a Vossa Excelência as cópias 
autenticadas do Acordo, juntamente com projeto de 
Mensagem ao Congresso Nacional.

Respeitosamente, Celso Luiz Nunes Amorim.
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ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE  
O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERAL 
DA NIGÉRIA SOBRE O COMBATE À PRODUÇÃO 

ILÍCITA. CONSUMO E TRAFICO DE DROGAS  
E SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS  

E LAVAGEM DE DINHEIRO

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República Federal da Nigéria
(doravante denominados “Partes Contratan-

tes”),
Cientes de que a produção e tráfico ilícito de dro-

gas constituem séria ameaça às estruturas políticas, 
econômicas e sociais dos Estados, bem como à saúde 
e à segurança pública;

Tendo em conta o papel que o consumo de drogas 
ilícitas desempenha como uma das principais fontes 
de recursos financeiros do crime organizado;

Reconhecendo a importância da cooperação in-
ternacional na luta contra o uso indevido e o tráfico de 
drogas e de substâncias psicotrópicas;

Considerando a preocupação comum das Partes 
Contratantes em coibir as atividades de tráfico de drogas 
e, conseqüentemente, o desejo mútuo de negar aos nar-
cotraficantes e às suas organizações acesso a centros 
financeiros internacionais, com o propósito de lavagem 
dos produtos obtidos dessas transações ilegais;

De acordo com a Convenção Única das Nações 
Unidas sobre Entorpecentes de 1961, emendada pelo 
Protocolo de 1972, a Convenção das Nações Unidas 
sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971, a Convenção 
das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Drogas 
e Substâncias Psicotrópicas de 1988, e a Convenção 
das Nações Unidas contra o Crime Organizado Trans-
nacional, assim como outros instrumentos legais inter-
nacionais sobre a matéria;

Inspirados pelas decisões e recomendações 
emanadas da Assembléia Geral das Nações Unidas 
em sua Sessão Especial sobre o problema das dro-
gas realizada em 1998, especialmente os princípios 
acordados durante a referida sessão, dentre os quais 
está a responsabilidade compartilhada entre todos 
os países na busca de solução para o problema das 
drogas ilícitas;

Tendo em mente as obrigações assumidas no 
âmbito do direito internacional e da legislação domésti-
ca das Partes Contratantes, bem como respeitando os 
princípios da não-interferência em assuntos domésticos, 
integridade territorial, eqüidade judicial, reciprocidade 
e benefício mútuo;

Guiados pelo fato de que leis e regulamentos 
de ambos países já proíbem a produção, importação 
e distribuição de drogas ilícitas, a prática de crimes 
financeiros e lavagem dos seus produtos,

Acordam o que segue:

ARTIGO 1 
Propósito e Definição

1. Respeitando as leis e regulamentos em vigor nos 
respectivos países, bem como os direitos e obrigações 
decorrentes das convenções bilaterais e multilaterais, as 
Panes Contratantes concordam em intensificar a coope-
ração no combate à produção ilícita, ao tráfico e abuso de 
entorpecentes e substâncias psicotrópicas, bem como à 
prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro.

2. Para fins deste Acordo, “drogas” são entendi-
das como as substâncias enumeradas e descritas na 
Convenção Única sobre Drogas de 1961, emendada 
pelo Protocolo de 1972 e a Convenção das Nações 
Unidas contra o Tráfico de Entorpecentes e Substân-
cias Psicotrópicas de 1988.

ARTIGO 2 
Âmbito da Cooperação

Para a consecução dos objetivos estipulados no 
Artigo anterior, as autoridades designadas pelas Partes 
Contratantes cooperarão nas seguintes áreas:

a) intercâmbio de inteligência sobre cultivo de dro-
gas e locais de processamento ilícitos, regulamentação 
e monitoramento da produção, importação e estoque, 
distribuição e venda de precursores, produtos quími-
cos essenciais e solventes que possam ser utilizados 
na produção ilícita de drogas;

b) intercâmbio de informações policiais sobre 
produtores e traficantes de drogas ilícitas;

c) intercâmbio de informações sobre novas ro-
tas, métodos e modus operandi utilizados no tráfico 
de drogas e na lavagem de dinheiro, incluindo novas 
modalidades que surgirem no campo;

d) intercâmbio de informações sobre as respecti-
vas legislações, programas e experiências no combate 
ao tráfico de drogas;

e) desenvolvimento de projetos conjuntos, particu-
larmente em pesquisa científica e intercâmbio técnico, 
com vistas a dirigir o combate coordenado ao tráfico ilícito 
e abuso de entorpecentes e substâncias psicotrópicas, 
e o desvio e uso ilícito de precursores químicos;

f) desenvolvimento de projetos conjuntos para a 
reabilitação e tratamento de dependentes;

g) cooperação na prevenção do uso de drogas, 
redução da demanda, tratamento de dependentes, 
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atividades de conscientização pública e programas 
educacionais;

h) intercâmbio de informações em sentenças 
proferidas pelas cortes contra traficantes de drogas, 
intermediários e aqueles envolvidos em crimes rela-
cionados, assim como seus antecedentes criminais;

i) cooperação em desenvolvimento e implemen-
tação de programas de educação pública apropriados, 
destinados a aprimorar a consciência pública sobre os 
esforços de combate ao abuso de drogas e lavagem 
de dinheiro.

ARTIGO 3 
Formas de Cooperação

1. Com o objetivo de implementar este Acordo, as 
Partes Contratantes poderão intercambiar especialis-
tas, com vistas a aprimorar a capacidade de combater 
crimes financeiros, produção e comércio ilícitos de en-
torpecentes e substâncias psicotrópicas, desvio e uso 
ilícito de precursores químicos, redução da demanda 
e tratamento de dependentes.

2. Quando necessário, as Partes Contratantes 
poderão promover, conjuntamente, palestras e confe-
rências com o propósito de intercambiar experiências 
e idéias.

3. As Partes Contratantes poderão acordar em 
cooperar por meios adicionais.

ARTIGO 4 
Reuniões Periódicas

Com vistas à consecução dos objetivos deste 
Acordo, os representantes de ambos Governos reu-
nir-se-ão periodicamente, por solicitação de uma qual-
quer uma das Partes Contratantes, em datas e locais 
a serem definidos mutuamente por meio dos canais 
diplomáticos, com vistas a:

a) estabelecer sólidos canais de comunicação 
entre as autoridades competentes dos dois paises, 
diretamente responsáveis pelo combate à produção, 
tráfico e consumo e drogas ilícitas e atividades de la-
vagem de dinheiro relacionadas;

b) intercambiar informações sobre a prevenção 
do abuso de drogas, tratamento e reabilitação de de-
pendentes;

c) recomendar aos seus Governos programas 
de ação conjunta a serem desenvolvidos pelos ór-
gãos competentes de cada país, sob os auspícios 
deste Acordo;

d) avaliar o cumprimento de tais programas de 
ação.

ARTIGO 5 
Confidencialidade

Nenhuma das Partes poderá transferir a terceiros 
quaisquer informações, dados, documentos ou meios 
técnicos recebidos em conformidade com o presente 
Acordo, sem consentimento prévio, por escrito, da parte 
que os forneceu.

ARTIGO 6 
Autoridades Competentes

1. As Partes Contratantes designam seus respec-
tivos Ministérios de Relações Exteriores para coorde-
narem as atividades previstas neste Acordo.

2. As Autoridades Competentes para a implemen-
tação deste Acordo serão as seguintes:

Pela República Federal da Nigéria:
a) o Honorável Procurador Geral da Federação 

e Ministro da Justiça, Ministério Federal da Justiça, 
Novo Secretariado Federal, Shehu Shagari Way, Mai-
tama, Abuja;

b) a Agência Nacional de Garantia da Lei de Dro-
gas (National Drug Law Enforcement Agency – NDL-
FA), nº 4 Shaw Road, Ikoyi-Lagos.

Pela República Federativa do Brasil:
a) departamento de Polícia Federal (DPF) – Di-

retoria de Combate ao Crime Organizado;
b) secretaria Nacional Antidrogas (SENAD);
c) agência Brasileira de Inteligência (ABIN);
d) Ministério da Saúde (MS).

ARTIGO 7 
Solução de Controvérsias

Qualquer disputa sobre a interpretação e imple-
mentação deste Acordo deverá ser resolvida por ne-
gociação e consultas pelos canais diplomáticos.

ARTIGO 8 
Relacionamento com outros Tratados  

Internacionais

As provisões deste Acordo não devem afetar os 
direitos e obrigações das Partes Contratantes referen-
tes a outros tratados internacionais.

ARTIGO 9 
Entrada em Vigor

Este Acordo entrará em vigor por meio da troca 
de Notas diplomáticas que confirmem o cumprimento, 
pelas Partes Contratantes, dos requerimentos legais 
e processos constitucionais necessários.
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ARTIGO 10 
Emendas ou Revisão

Este Acordo poderá ser emendado ou revisto por 
meio de consentimento mútuo das Partes Contratantes, 
mediante troca de notas diplomáticas. Tais emendas 
entrarão em vigor em conformidade com o Artigo 9.

ARTIGO 11 
Denúncia

1. Este Acordo poderá ser denunciado por qualquer 
uma das Partes Contratantes, por meio de notificação pelos 
canais diplomáticos, com seis meses de antecedência.

2. Com a denúncia deste Acordo, suas provisões 
e aquelas de qualquer protocolo adicional, emendas, 
contratos ou Acordos complementares celebrados a 
este respeito deverão continuar a guiar quaisquer obri-
gações ou projetos existentes, assumidos ou iniciados 
nesse âmbito. Quaisquer obrigação ou projeto deverá 
ser continuado até sua finalização.

Em testemunho do que, os abaixo-assinados, de-
vidamente autorizados por seus respectivos Governos, 
assinaram o presente Acordo.

Feito em Brasília, aos seis dias do mês de setem-
bro de 2005, em dois exemplares originais, redigidos 
em português e em inglês, sendo ambos os textos 
igualmente autênticos.

OF. CN Nº 32/2006

Brasília, 23 de janeiro de 2006

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

Senhor Presidente,
Nos termos dos arts. 142 e 143 do Regimento 

Comum, -encaminho a V. Exª os originais dos seguintes 
projetos de lei de autoria da Comissão Especial Mista 
criada por meio do Ato do Presidente da Mesa do Con-
gresso Nacional nº 79, de 2004, destinada a elaborar 
os projetos de lei necessários à regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004:

1. Projeto de lei que regula o Fundo de Garantia 
das Execuções Trabalhistas (FGET,) e dá outras pro-
vidências.

2. Projeto de lei que regulamenta o inciso IX do 
art. 114 da Constituição Federal, para dispor sobre 
competências da Justiça do Trabalho referentes à re-
lação de trabalho, e dá outras providências.

3. Projeto de lei que altera a Lei nº 9.882, de 3 de 
dezembro de 1999, para legitimar, para a propositura de 
argüição de descumprimento de preceito fundamental, as 
pessoas lesadas ou ameaçadas de lesão por ato do Poder 
Público, e dá outras providências.

Encaminho, ainda, dez requerimentos de urgên-
cia, de iniciativa da mesma Comissão Especial Mista, 
para os seguintes projetos de lei, em tramitação na 
Câmara dos Deputados:

1. nº 4.203, de 200l;
2. nº 4.205, de 2001;
3. nº 4.208, de 2001;
4. nº 4.497, de 2004;
5. nº 4.730, de 2004;
6. nº 4.731, de 2004;
7. nº 4.732, de 2004;
8. nº 4.733, de 2004;
9. nº 4.734, de 2004; e
10. nº 4.735, de 2004.
Envio, também, a V. Exª, em original, um reque-

rimento de criação de Subcomissão Permanente de 
Reforma Processual, no âmbito da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania dessa Casa.

A Comissão Especial Mista apresentou, também, 
uma Emenda ao Projeto de Lei nº 4.497, de 2004, que 
lhe encaminho igualmente em original, em anexo.

Por fim, encaminho-lhe um exemplar do Relatório 
Final nº 1, de 2006-CN, da mesma Comissão Especial 
Mista, publicado no Diário do Senado Federal de 21 
de janeiro corrente.

Cordialmente, Senador Renan Calheiros, Pre-
sidente do Congresso Nacional.

Os Projetos de Lei foram numerados (6.541, 6.542 
e 6.543, de 2006), e encaminhados à publicação.

O Relatório Final nº 1, de 2006-CN da Comis-
são Especial Mista encontra-se arquivado na Coor-
denação de Arquivo do Centro de Documentação e 
Informação da Câmara dos Deputados – Art. 98 do 
Regimento Interno.

Proceda-se na forma regimental. Publi-
que-se.

Em 24-1-6. – Aldo Rebelo, Presidente.
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OF/LID/Nº 13/2006 

Brasília, 24 de janeiro de 2006

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

Senhor Presidente,
Indico a V. Exª os Deputados Geraldo Thadeu – PPS/

MG e Fernando Estima – PPS/SP, como titular e suplen-
te, respectivamente, para integrarem a Comissão Espe-
cial destinada a proferir parecer ao PL nº 6.272/05, que 
“dispõe sobre a Administração Tributária Federal; altera 
as Leis nºs 10.593, de 6 de dezembro de 2002 10.683, 
de 28 de maio de 2003, 8.212, de 24 de julho de 1991, 
10.910, de 15 de julho de 2004, e a Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943; revoga dispositivos das Leis nºs 
8.212, de 24 de julho de 1991, 9.317, de 5 de dezembro 
de 1996 e 11.098, de 13 de janeiro de 2005, 10.593, de 
6 de dezembro de 2002; e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Dimas Ramalho, 
Líder.

Publique-se. 
Em 24-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF/GAB/I/Nº 15-PDT

Brasília, 24 de janeiro de 2006

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nº 114/2006, in-

dico a V. Exª os Deputados Mário Heringer e Dr. Ro-
dolfo Pereira para integrarem, na condição de Titular 
e Suplente, respectivamente, a Comissão Especial 
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 333-A, de 2004, que “modifica a reda-
ção 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”.

Ao ensejo, reitero a V. Exª protestos de consideração 
e apreço. – Deputado Severiano Alves, Líder do PDT.

Publique-se. 
Em 24-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

OF. Nº 465-PP/2005 – CCJC

Brasília, 30 de novembro de 2005

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

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

mentais cabíveis, o Projeto de Resolução nº 258/05 
e Emendas de Plenário, apreciados por este Órgão 
Técnico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exª protestos 
de elevada estima e distinta consideração. – Deputado 
Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

Publique-se. 
Em 24-1-2006. – Aldo Rebelo, Presi-

dente.

OF. Nº 1-PP/2006 – CCJC

Brasília, 17 de janeiro de 2006

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

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

mentais cabíveis, o Projeto de Decreto Legislativo nº 
1.375/2004, apreciado por este Órgão Técnico, nesta 
data.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exª protestos 
de elevada estima e distinta consideração. – Deputado 
Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

Publique-se. 
Em 24-1-2006. – Aldo Rebelo, Presi-

dente.

OF.P-nº 362/2005

Brasília, 14 de dezembro de 2005

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

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

mentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 4.585–A/04, apre-
ciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

No ensejo, remeto a V. Exª a decisão quanto à 
apreciação da matéria pelo Plenário da Casa, dada 
a divergência de pareceres oferecidos pelas Comis-
sões incumbidas da análise do mérito da referida 
proposição, nos termos do Art. 24, II, g, do Regimen-
to Interno.

Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima, 
Presidente.

Ciente. Transfira-se ao Plenário a compe-
tência para apreciar o PL nº 4.585–A/04, nos 
termos do art. 24, inciso II, alínea g, do RICD. 
Oficie-se. Publique-se.

Em 24-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente
.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO

OF. Pres. Nº 316/05/CTASP

Brasília, 14 de dezembro de 2005

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

Assunto: Proposição com pareceres divergentes

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª que o Projeto de Lei nº 5.140-

A/05, do Sr. Marcelo Barbieri, que “Modifica a Con-
solidação das Leis do Trabalho para dispor sobre a 
execução trabalhista e a aplicação do princípio da 
desconsideração da personalidade jurídica”, despa-
chado às Comissões para apreciação conclusiva, nos 
termos do art. 24, II, do Regimento Interno da Casa, 
decaiu dessa condição, por ter recebido pareceres 
divergentes nas Comissões de Desenvolvimento 
Urbano, Indústria e Comércio e de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público, que lhes apreciaram 
o mérito, passando doravante a tramitar sujeito à 
apreciação do Plenário, com base na alínea g, inci-
so II do referido art. 24.

Atenciosamente, – Deputado Henrique Eduardo 
Alves, Presidente.

Ciente. Transfira-se ao Plenário a compe-
tência para apreciar o PL nº 5.140–A/05, nos 
termos do art. 24, inciso II, alínea g, do RICD. 
Oficie-se. Publique-se.

Em 24-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 6.432, DE 2005 
(Do Sr. Celso Russomanno)

Regulamenta o exercício da profissão 
de Investigador Particular.

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

 Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O exercício, em todo o território nacional, 

da profissão de investigador particular é assegurado 
aos que satisfizerem as condições estabelecidas pela 
presente lei.

Art. 2º O exercício da profissão de investigador 
particular é permitido:

I – aos portadores do diploma de conclusão de 
curso técnico regular, autorizado ou reconhecido ofi-
cialmente;

II – aos que, em 6 (seis) meses, a partir da data 
da publicação desta lei, requeiram o registro, desde 
que comprovem o exercício profissional ininterrupto 
nos últimos dois anos anteriores.

Art. 3º Considera-se, para os fins desta lei, inves-
tigador particular o profissional que, habitualmente, por 
conta própria e mediante remuneração, privativamente, 
com conhecimento técnico, planeje e execute investi-
gações de caráter reservado, utilizando-se de recur-
sos e meios tecnológicos, com o objetivo de atender 

a solicitação de pessoas físicas ou jurídicas, visando 
a coletar informações ou provas, que contribuam para 
a comprovação ou para o esclarecimento de qualquer 
assunto de interesse dessas pessoas, com exceção 
aos casos previsto no artigo no art. 8º, II, desta lei.

§ 1º Em razão de sua natureza reservada, o in-
vestigador particular, no desempenho do trabalho in-
vestigativo, deve agir com técnica, legalidade, hones-
tidade, rigorosa discrição, zelo e apreço pela verdade, 
com plena liberdade e absoluta independência.

§ 2º Na busca de informações ou provas, com 
vistas aos objetivos da investigação contratada, o in-
vestigador particular deve:

a) proceder com isenção e técnica profissional, 
empregando os recursos tecnológicos apropriados e co-
nhecimento jurídico pertinentes a matéria, respeitando 
a vida privada, o recato dos lares, a inviolabilidade das 
comunicações, a honra e a boa fama das pessoas;

b) levar em consideração que tais elementos po-
derão ser, eventualmente, utilizados pelo contratante, 
quando dotados de valor probatório, para fundamentar 
petições ou para defesa em procedimentos adminis-
trativos ou judiciais.

Art. 4º O uso de equipamentos, aparelhos ou má-
quinas, manuais, eletrônicos ou digitais, no desempe-
nho da profissão, com a finalidade de captar, gravar, 
armazenar, reproduzir, ampliar e transmitir imagens ou 
sons, dependerá de cadastramento e aprovação desses 
recursos pelo órgão disciplinador da atividade.
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Parágrafo único. Os investigadores particulares 
não podem ser desapossados do material utilizado ou 
obrigados a exibir os elementos recolhidos no exercício 
da profissão, salvo por mandado judicial ou nos demais 
casos previstos em lei.

Art. 5º Ao aceitar o encargo, o investigador par-
ticular é obrigado a registrar, em contrato escrito, a 
prestação de seus serviços e, em documento confiden-
cial apartado, a finalidade específica da investigação, 
com todos os dados fornecidos preliminarmente pelo 
contratante, além de:

I – manter em arquivo, na forma e pelo tempo 
determinado em regulamento, todos os contratos de 
prestação de serviços profissionais firmados, os res-
pectivos documentos de registro dos dados fornecidos, 
bem como uma via do relatório referido no caput;

II – permitir ao órgão responsável pela fiscalização 
do exercício profissional, por meio dos seus agentes 
fiscais, quando notificado para tanto, em regular pro-
cedimento, o acesso :

a) ao escritório ou local onde o profissio-
nal esteja estabelecido;

b) aos recursos técnicos referidos no 
art. 4º desta lei;

c) aos contratos de prestação de serviços 
firmados e a outros documentos pertinentes 
ao exercício profissional, desde que não sejam 
classificados como confidenciais por esta lei.

Art. 6º O investigador particular não será obri-
gado, mesmo em juízo, a revelar suas fontes de in-
formação.

Art. 7º O registro de que trata o inciso II do art. 
2º desta lei será requerido pelo investigador particu-
lar no órgão fiscalizador do Estado de seu respectivo 
domicílio, o qual expedirá a cédula de identidade pro-
fissional, documento indispensável e de porte obri-
gatório no exercício da profissão, válido, ainda, como 
documento de identidade civil, para todos os fins, em 
todo o território nacional.

Art. 8º Ao final do prazo pactuado para a execução 
dos serviços profissionais, o investigador particular é 
obrigado a entregar ao contratante ou ao seu repre-
sentante legal, para tanto especialmente constituído, 
mediante recibo, o seu relatório confidencial sobre o 
assunto pesquisado, marcado pela isenção e imparcia-
lidade, o qual conterá as seguintes informações:

I – o objetivo da investigação e sua vigência;
II – os procedimentos técnicos adotados pelo 

investigador;
III – os informes, constatações e outros elemen-

tos de convicção obtidos;
IV – a conclusão do investigador sobre o assunto 

investigado, em face do resultado dos trabalhos exe-

cutados e, em sendo o caso, o apontamento: preciso 
dos indícios presentes que justifiquem a contratação 
de outras investigações, tendo em vista a plena com-
provação ou esclarecimento do caso; dos exames 
técnicos ou perícias necessárias sobre documentos 
e outros objetos coletados, em estabelecimentos es-
pecializados, por profissionais legalmente habilitados 
e de reconhecida idoneidade, dos quais dependerá 
seu parecer; 

V – data, nome do investigador, seu número de 
registro e sua assinatura;

VI – o nome completo do contratante, o docu-
mento de identificação e o domicílio.

Art. 9º Em seu parecer, considerando o disposto 
nos incisos III e IV do art. 8º, desta lei, o investigador 
particular deve abster-se de formular acusações sem 
provas e respeitar a presunção de inocência.

Art. 10. Quando a execução de diligências que, 
por suas particularidades, possam dar causa à abor-
dagem do investigador particular pelas autoridades 
policiais para fins de averiguação, ele poderá apresen-
tar-se na delegacia de polícia judiciária ou unidade da 
polícia militar mais próxima, comunicando, por escrito, 
os dias e horários, o veículo, e, sempre que possível, 
os locais onde poderá ser localizado, a fim de evitar 
prejuízos a seus serviços e aos das autoridades poli-
ciais e seus agentes.

Parágrafo único. O investigador particular não será 
obrigado a fornecer dados relativos ao objetivo do seu 
trabalho, bem como revelar quem o contratou.

Art. 11. Entre os investigadores particulares, os 
agentes das polícias civis e militares e outros servido-
res públicos não há hierarquia e nem subordinação, 
devendo todos tratarem-se com urbanidade e respeito 
recíprocos.

Art. 12. O investigador particular é obrigado a 
observar fielmente, cumprir e fazer cumprir as nor-
mas éticas e disciplinadoras da profissão, emanadas 
do órgão competente, na forma estabelecida em lei 
ou regulamento.

Art. 13. Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O detetive particular é um profissional de impor-
tância destacada na prestação de serviços em qual-
quer sociedade. No Brasil , não poderia ser diferente. 
Apesar do número cada vez maior de pessoas físicas 
e jurídicas que dependem do trabalho sensível do in-
vestigador, sua profissão até hoje não possui um mar-
co regulatório que dê segurança aos consumidores, e 
que, ao mesmo tempo, valoriza e delimite a atividade, 
os direitos e deveres do detetive profissional.
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Detectando essa falha em nosso ordenamento 
jurídico, elaborei este projeto de lei para sanar tal lacu-
na, para o qual peço o apoio do Congresso Nacional. 

Sala de Comissão, de 2005. – Deputado Celso 
Russomanno.

PROJETO DE LEI Nº 6.433, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Souza)

Revoga o art. 5º, da Lei nº 4.348, de 
1964.

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

Apreciação: proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei tem por objeto a revogação do 

art. 5º da Lei nº 4.348, de 1964. 
Art. 2º Fica revogado o art. 5º da Lei nº 4.348, de 

26 de junho de 1964.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

O citado dispositivo da Lei nº 4.348/64 tem a se-
guinte redação:

“Art. 5º Não será concedida a medida li-
minar de mandados de segurança impetrados 
visando à reclassificação ou equiparação de 
servidores públicos, ou à concessão de au-
mento ou extensão de vantagens.” 

Como se pode observar essa norma é absoluta-
mente inconstitucional, ferindo inclusive cláusula pétrea 
da Constituição Federal.

O art. 5º, XXXV, da CF dispõe que:

“A lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito.”

Logo a seguir, o inciso LXIX assegura a concessão 
de mandado de segurança, nos seguintes termos:

“Conceder-se-á mandado de segurança 
para proteger direito líquido e certo, não am-
parado por habeas corpus ou habeas data, 
quando o responsável pela ilegalidade ou abu-
so de poder for autoridade pública ou agente 
de pessoa jurídica no exercício de atribuições 
do poder público.”

O objetivo do legislador constituinte foi garantir 
o exercício do direito violado pela autoridade pública, 
no caso de mandado de segurança.

A Lei nº 4.348/64 tratou de esvaziar o conteúdo 
da Constituição nesse aspecto, impedindo a concessão 

de medida liminar para pagamento de vencimentos e 
vantagens pecuniárias.

Desse modo, o Poder Público pode desrespeitar 
a lei no que concerne a pagamento de vencimentos e 
vantagens pecuniárias, sem que o direito violado possa 
ter reparação imediata.

Com o acúmulo de ações no Poder Judiciário, 
mesmo um mandado de segurança pode levar muito 
tempo para ser julgado, o que dá ao Poder Público a 
segurança necessária para deixar de cumprir obriga-
ções para com os servidores públicos.

A segurança passa a ter o sinal invertido. Em 
vez de segurança para o jurisdicionado que teve o 
seu direito violado, o remédio constitucional protege o 
violador do direito.

A lesão ao direito não pode ser reparada imedia-
tamente pelo Judiciário, que se vê impedido de exer-
cer suas funções constitucionais, em face de uma lei 
ordinária que afronta a Constituição, retirando poderes 
de quem tem a função de julgar.

Essa lei arbitrária, autoritária e inconstitucional não 
pode mais continuar vigendo e produzindo efeitos em nos-
so ordenamento jurídico, sobretudo em face dos avanços 
democráticos experimentados pelo direito brasileiro.

Em um Estado Democrático de Direito, é inconce-
bível a idéia de cerceamento do Poder Judiciário, com 
o objetivo de proteger o Poder Executivo e negar aos 
jurisdicionados o amplo acesso à Justiça, para reparar 
lesão perpetrada contra direitos seus.

Por essa razão, propomos este Projeto de Lei, 
com o finalidade de revogar esse dispositivo da Lei nº 
4.348/64, a fim de restaurar o verdadeiro sentido do man-
dado de segurança, previsto na Constituição Federal.

Com essa medida, estaremos, também, garan-
tindo ao Poder Judiciário o pleno exercício de suas 
funções constitucionais e legais.

Para tanto, contamos com o apoio de nossos 
ilustres Pares.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2005. – Depu-
tado Carlos Souza.

PROJETO DE LEI Nº 6.434, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Souza)

Revoga o § 4º do art. 1º da Lei nº 5.021, 
de 1966.

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

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Esta Lei tem por objeto a revogação do § 
4º do art. 1º da Lei nº 5.021, de 1966. 

Art. 2º. Fica revogado o § 4º do art. 1º da Lei nº 
5.021, de 9 de junho de 19/66.

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

Justificação

O citado dispositivo da Lei nº 5.021/66 tem a se-
guinte redação:

“Art. 4º. ..................................................
§ 4º Não se concederá medida liminar 

para efeito de pagamento de vencimentos e 
vantagens pecuniárias.”

Como se pode observar essa norma é absoluta-
mente inconstitucional, ferindo inclusive cláusula pétrea 
da Constituição Federal.

O art. 5º, XXXV, da CF dispõe que:

“A lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito.”

Logo a seguir, o inciso LXIX assegura a concessão 
de mandado de segurança, nos seguintes termos:

“Conceder-se-á mandado de segurança 
para proteger direito líquido e certo, não am-
parado por habeas corpus ou habeas data, 
quando o responsável pela ilegalidade ou abu-
so de poder for autoridade pública ou agente 
de pessoa jurídica no exercício de atribuições 
do poder público.”

O objetivo do legislador constituinte foi garantir 
o exercício do direito violado pela autoridade pública, 
no caso de mandado de segurança.

A lei nº 5.021/66 tratou de esvaziar o conteúdo da 
Constituição nesse aspecto, impedindo a concessão 
de medida liminar para pagamento de vencimentos e 
vantagens pecuniárias.

Desse modo, o Poder Público pode desrespeitar 
a lei no que concerne a pagamento de vencimentos e 
vantagens pecuniárias, sem que o direito violado possa 
ter reparação imediata.

Com o acúmulo de ações no Poder Judiciário, 
mesmo um mandado de segurança pode levar muito 
tempo para ser julgado, o que dá ao Poder Público a 
segurança necessária para deixar de cumprir obriga-
ções para com os servidores públicos.

A segurança passa a ter o sinal invertido. Em 
vez de segurança para o jurisdicionado que teve o 
seu direito violado, o remédio constitucional protege 
o violador do direito.

A lesão ao direito não pode ser reparada imedia-
tamente pelo Judiciário, que se vê impedido de exer-

cer suas funções constitucionais, em face de uma lei 
ordinária que afronta a Constituição, retirando poderes 
de quem tem a função de julgar.

Essa lei arbitrária, autoritária e inconstitucional 
não pode mais continuar vigendo e produzindo efei-
tos em nosso ordenamento jurídico, sobretudo em 
face dos avanços democráticos experimentados pelo 
direito brasileiro.

Em um Estado Democrático de Direito, é inconce-
bível a idéia de cerceamento do Poder Judiciário, com 
o objetivo de proteger o Poder Executivo e negar aos 
jurisdicionados o amplo acesso à Justiça, para reparar 
lesão perpetrada contra direitos seus.

Por essa razão, propomos este Projeto de Lei, 
com o finalidade de revogar esse dispositivo da Lei 
nº 5.021/66, a fim de restaurar o verdadeiro sentido 
do mandado de segurança, previsto na Constituição 
Federal.

Com essa medida, estaremos, também, garan-
tindo ao Poder Judiciário o pleno exercício de suas 
funções constitucionais e legais.

Para tanto, contamos com o apoio de nossos 
ilustres Pares.

Sala das Sessões, de de 2005. – Deputado 
Carlos Souza.

PROJETO DE LEI Nº 6.438, DE 2005 
(Do Sr. Marcus Vicente)

Altera a Lei nº 10.336, de 19 de dezem-
bro de 2001, a Lei nº 9.718, de 27 de novem-
bro de 1998, e a Lei nº 10.865, de 30 de abril 
de 2004, para reduzir tributos incidentes 
sobre a venda de querosene de aviação e 
de gasolina de aviação para empresas de 
aviação comercial de capital nacional.

Despacho: Às Comissões de: Finanças e 
Tributação (mérito e art. 54, RICD) Constituição 
e Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 3º da Lei nº 10.336, de 19 

de dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 3º. ..................................................
 ..............................................................
§ 2º A Cide não incidirá sobre as receitas:
I – de exportação, para o exterior, dos 

produtos relacionados no caput deste artigo
II – de venda de querosene de aviação 

e de gasolina de aviação para empresas bra-
sileiras de capital nacional cujo objeto social 
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seja a aviação comercial e desde que esses 
combustíveis sejam consumidos por essas 
próprias empresas.

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

Art. 2º O art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novem-
bro de 1998, passa a vigorar acrescido do § 2º, com a 
seguinte redação, renumerando-se o parágrafo único, 
revogado, para § 1º:

“Art. 4º. ..................................................
 ..............................................................
§ 1º Revogado.
§ 2º A contribuição para o PIS/PASEP 

e a COFINS não são devidas pelos produto-
res e importadores de gasolina de aviação e 
querosene de aviação no caso de venda para 
empresas brasileiras de capital nacional cujo 
objeto social seja a aviação comercial e des-
de que esse combustível seja consumido por 
essas próprias empresas.” (NR) 

Art. 3º O art. 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril 
de 2004, passa a vigorar acrescido do § 6º, com a se-
guinte redação:

“Art. 23. .................................................
 ..............................................................
§ 6º O regime especial de apuração e 

pagamento referido no caput deste artigo não 
se aplica à venda de querosene de aviação 
mencionada no § 2º do art. 4º da Lei nº 9.718, 
de 27 de novembro de 1998.” (NR) 

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

Justificação

É urgente que se altere a legislação tributária 
aplicável à venda de combustíveis de aviação para 
empresas nacionais de aviação comercial, como parte 
de um conjunto de medidas necessárias ao enfrenta-
mento da grave crise por que passa o setor nacional 
de transporte aéreo. 

Dessa forma, apresenta-se uma proposta legis-
lativa que altera a Lei nº 10.336, de 19 de dezembro 
de 2001, a Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, 
e a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, para se re-
duzir a Contribuição de Intervenção no Domínio Eco-
nômico – Cide e as Contribuições para os Programas 
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público – PIS/PASEP.

A Lei nº 10.336 estabelece, em seu artigo 3º, que 
as operações de importação e de comercialização no 
mercado interno de gasolinas e suas correntes e de 

querosene de aviação são fatos geradores para a co-
brança da Cide.

Essa Lei dispõe também, em seu artigo 5º, que 
a gasolina, inclusive de aviação, terá uma alíquota 
específica de R$ 860,00 por metro cúbico, enquanto 
que a querosene terá uma alíquota específica de R$ 
92,10 por metro cúbico. Estabelece, ainda, que o Poder 
Executivo poderá reduzir essas alíquotas, bem assim 
restabelecê-las até o valor fixado no artigo 5º.

Registre-se que por meio do Decreto nº 5.060, 
de 30 de abril de 2004, o Poder Executivo reduziu 
para R$ 280,00, por metro cúbico, a alíquota aplicá-
vel à gasolina, inclusive a de aviação, e para zero a 
alíquota aplicável à querosene de aviação. Essa dife-
rença demonstra uma inconcebível discrepância no 
tratamento tributário entre dois combustíveis que têm 
usos similares.

A Cide foi criada, principalmente, para o financia-
mento de programas de infra-estrutura de transportes. 
Ressalte-se, no entanto, que os consumidores de ga-
solina de aviação não estão sendo beneficiados por 
esses programas e, assim, não deveriam arcar com 
essa contribuição. Assim, a proposta legislativa isenta 
da Cide as receitas da venda desse produto para em-
presa nacional de aviação comercial, por meio da alte-
ração do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei nº 10.336.

Com relação à querosene de aviação, a proposi-
ção apenas torna definitiva a alíquota zero que já vem 
sendo aplicada pelo Poder Executivo. Essa não-inci-
dência de Cide tem trazido um grande benefício para 
as empresas de transporte aéreo e deve ser mantida, 
principalmente para as empresas nacionais.

A Lei nº 9.718, em seu artigo 4º, estabelece que 
as contribuições para o PIS/PASEP e para a COFINS 
devidas pelos produtores e importadores de derivados 
de petróleo serão calculadas com base em alíquotas 
nela estabelecidas. 

No caso de gasolinas e suas correntes, exceto 
gasolina de aviação, as alíquotas são, respectivamen-
te, 5,08% e 23,44%, conforme estabelecido no inciso 
I do artigo 4º da Lei nº 9.718. As alíquotas da gasoli-
na de aviação enquadram-se no inciso IV dessa Lei, 
incluído pela Lei nº 9.990, de 2000, e são, respectiva-
mente, 0,65% e 3%. 

A fim de se eliminar a contribuição para o PIS/
PASEP e a COFINS referentes à venda de gasolina 
de aviação e de querosene de aviação para empresas 
nacionais de aviação comercial, a iniciativa parlamen-
tar, ora apresentada, propõe que seja inserido um pa-
rágrafo no artigo 4º da Lei nº 9.718.

No caso da querosene de aviação, o importador 
é obrigado a optar por regime especial de apuração 
e pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da 
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COFINS, optativo para o fabricante, no qual os valores 
das contribuições são fixados, respectivamente, em R$ 
48,90 e R$ 225,50 por metro cúbico, conforme disposto 
no inciso IV do artigo 23 da Lei nº 10.865. 

Registre-se, contudo, que, por meio do Decreto 
nº 5.059, de 30 de abril de 2004, essas alíquotas da 
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS referen-
tes à querosene de aviação, com a utilização dos co-
eficientes determinados no em seu artigo 1º, ficaram 
reduzidas, respectivamente, para R$ 12,69 e R$ 58,51 
por metro cúbico. 

Para tornar claro que as receitas da venda de 
querosene de aviação para empresas nacionais es-
tão isentas da contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 
4º da Lei nº 9.718, propõe-se a inclusão do parágra-
fo 6º no artigo 23 da Lei nº 10.865, de modo a excluir 
o importador e o fabricante desse produto do regime 
especial referido nesse artigo.

Por fim, ressaltamos que a isenção da Cide, da 
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes 
sobre a venda de combustíveis consumidos por empre-
sas nacionais de aviação comercial é um importante 
apoio que pode ser dado a um setor tão carente e, ao 
mesmo tempo, tão importante para o Brasil.

São milhares os postos de trabalho criados direta 
ou indiretamente por essas empresas, que precisam 
ser beneficiadas em relação aos concorrentes interna-
cionais. De outra forma, corre-se o risco de elas serem 
totalmente desnacionalizadas, com graves prejuízos 
para a economia nacional.

Em razão dos grandes benefícios econômicos e 
sociais que podem advir desse Projeto, pedimos aos 
nobres membros desta Casa apoio a esta iniciativa 
parlamentar.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2005. – Marcus 
Vicente, Deputado Federal – PTB/ES.

PROJETO DE LEI Nº 6.440, DE 2005 
(Do Sr. Milton Monti)

Obriga os estabelecimentos comer-
ciais a criarem espaços reservados para 
venda de revistas, fitas, CD’’s e afins com 
conteúdo pornográfico ou obscenos.

Despacho: Apense-se ao PL-
2153/2003.

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica proibido em todo território nacional 

a exposição direta ao público para venda de revistas, 
fitas de vídeo, CD’s e afins que contenham material 

ou ilustrações pornográficas nas bancas de revistas, 
livrarias e locadoras.

Parágrafo único – Os estabelecimentos que co-
mercializam material pornográfico, terão um prazo de 
180 dias para adequarem suas instalações com espa-
ços reservados para a venda desses materiais. 

Art. 2º A não observância desta lei pelo estabele-
cimento, acarretará multa de 10 salários mínimos e no 
caso de reincidência podendo chegar até 100 salários 
mínimos ou o cancelamento do alvará.

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

Justificação

Queremos deixar claro que o intuito da nossa 
proposta não é a de proibir a venda de produtos que 
contenham material pornográfico, mas sim, de não 
permitir que tais materiais estejam expostos ao público 
sem nenhum critério.

Essa medida é necessária pois, é notório que es-
ses estabelecimentos comercializam também produtos 
educativos muitas vezes voltado ao público infantil que 
inevitavelmente tem acesso ao material impróprio para 
menores por estarem explícitos nas prateleiras. 

Entendemos que a venda desses produtos em 
lugares reservados estará deixando o cliente mais a 
vontade para escolha e aquisição dos mesmos, além 
de não permitir o acesso aos menores de idade, pre-
servando assim, nossas crianças e adolescentes.

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio 
dos nobres Pares para a transformação desta propo-
sição em norma legal.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2005. 
–  Deputado Milton Monti.

PROJETO DE LEI Nº 6.442, DE 2005 
(Do Sr. Milton Monti)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para desvincular a pontuação do 
condutor da aplicação da multa, na condi-
ção que menciona.

Despacho: Apense-se ao PL-
1428/1999. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta dispositivo ao art. 259 

do Código de Trânsito Brasileiro para desvincular a 
pontuação do condutor da aplicação da multa, quando 
o veículo envolvido na infração for de propriedade de 
pessoa jurídica e a infração decorrer de fato alheio à 
responsabilidade do condutor.
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Art. 2º O art. 259 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 259. ...............................................
§ 3º Os pontos referidos no caput não 

serão computados quando o veículo envolvi-
do na infração for de propriedade de pessoa 
jurídica e a infração decorrer de fato alheio à 
responsabilidade do condutor.”

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

Justificação

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), na busca 
por mais segurança, procurou tornar mais severa a 
punição para as infrações de trânsito, prevendo a apli-
cação de multas significativas e criando um sistema de 
pontuação a ser registrado no prontuário do condutor, 
em função da gravidade da infração cometida. Assim, se 
a infração é leve, são computados três pontos; quando 
ela é considerada média, são quatro pontos; no caso 
de infração grave, são computados cinco pontos; e, 
finalmente, às infrações gravíssimas, correspondem 
sete pontos (art. 259, caput). O CTB também prevê 
que, quando o condutor atingir a contagem de vinte 
pontos, deverá ocorrer a suspensão do direito de dirigir, 
com a apreensão da carteira de habilitação, a qual so-
mente será devolvida após o cumprimento do período 
de suspensão e da realização de curso de reciclagem 
(art. 261, §§ 1º e 2º).

Ocorre que, quando os veículos envolvidos nas 
infrações pertencem a pessoa jurídica, como empresas 
de transporte, por exemplo, muitas vezes a infração 
independe da responsabilidade do condutor. É o caso 
das infrações que não se relacionam com atos prati-
cados ao volante, como aquelas decorrentes do mau 
estado de conservação dos veículos (pneu “careca”, 
faróis queimados, falta de triângulo de sinalização), as 
quais são de responsabilidade das empresas proprie-
tárias dos veículos.

Nessas circunstâncias, parece-nos injusto que 
o condutor tenha os pontos correspondentes à infra-
ção computados em seu prontuário, o que poderá, 
no futuro, ocasionar a suspensão do seu direito de 
dirigir. Tal punição seria, concordamos todos, despro-
porcional, uma vez que o ato motivador está fora do 
alcance da responsabilidade do condutor. O objetivo 
da presente iniciativa é, portanto, desvincular a pon-
tuação do condutor da aplicação da multa, quando o 
veículo envolvido na infração for de propriedade de 
pessoa jurídica e a infração decorrer de fato alheio à 
responsabilidade do condutor. Acreditamos que, com 

essa medida, resgatamos o espírito de eqüidade que 
deve reinar na aplicação de qualquer penalidade, sem 
comprometer a essência do CTB, que é o zelo pela 
segurança no trânsito.

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio 
dos nobres Pares para a transformação desta propo-
sição em norma legal.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2005. 
–  Deputado Milton Monti.

PROJETO DE LEI Nº 6.449, DE 2005 
(Do Sr. Walter Barelli e outros)

Dispõe sobre o ato cooperativo típico 
de cooperativas de trabalho.

Despacho: Às Comissões de: Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Trabalho, de Administração e Serviço Público; 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 
54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O ato cooperativo típico de Cooperativas 

de Trabalho é regido por esta Lei e, no que couber, pela 
Lei nº 5.764, de 1971, e pelo Código Civil Brasileiro.

Art. 2º O ato cooperativo típico de Cooperativas 
de Trabalho caracteriza-se pela organização diretiva, 
técnica, disciplinar e assistencial das atividades labo-
rativas de seus sócios na prestação de serviços, de 
forma continuada e em equipes coordenadas, quando 
identificadas com o objeto social da cooperativa.

Parágrafo único. As Cooperativas de Trabalho 
podem realizar operações de mercado com produtos 
ou serviços inerentes a seu objeto social, como meio 
de consecução de sua finalidade.

Art. 3º As operações decorrentes do ato coo-
perativo descrito nesta Lei regem-se pelos preceitos 
gerais do cooperativismo e, especificamente, pelos 
seguintes princípios:

I – preservação do caráter fundamental dos di-
reitos sociais e do valor social da livre iniciativa e do 
trabalho;

II – autogestão;
III – capacitação e educação permanente do só-

cio, visando a sua qualificação técnico-profissional e a 
sua formação humana.

Parágrafo único. Considera-se autogestão o pro-
cesso democrático no qual os sócios assumem res-
ponsabilidades pela gestão da cooperativa e pela 
organização do trabalho, sem intervenção ou depen-
dência externa.
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Art. 4º São aplicáveis às operações decorrentes 
do ato cooperativo as normas de segurança, medicina 
e higiene do trabalho previstas na legislação em vigor 
e em atos normativos expedidos pelas autoridades 
competentes.

Art. 5º As operações decorrentes do ato coopera-
tivo retornarão integralmente ao sócio o resultado das 
suas atividades laborativas, deduzidos exclusivamente 
os recursos destinados ao rateio, na forma do art. 80 
da Lei nº 5.764, de 1971, dos dispêndios administrati-
vos, financeiros, assistenciais e legais e, quando for o 
caso, aos investimentos, reservas e provisões.

Art. 6º São direitos sociais mínimos dos coope-
rados que praticam o ato cooperativo descrito nesta 
Lei:

I – duração do trabalho normal não superior a 
8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas 
semanais, exceto quando a atividade, por sua natu-
reza, demandar a prestação de trabalho por meio de 
plantões ou escalas, facultando-se a compensação de 
horários e jornadas;

II – repouso semanal, preferencialmente aos 
domingos;

III – período de descanso anual, a ser deliberado 
pela assembléia;

IV – adicional de insalubridade, periculosidade 
e penosidade sobre o valor da retribuição pecuniária 
estipulada; 

V – adicional de trabalho noturno.
§ 1º A Assembléia Geral estabelecerá, com pe-

riodicidade nunca inferior à anual, regras gerais para 
a prestação de serviços pelos sócios cooperados que 
deverão dispor, além dos direitos previstos nos incisos 
deste artigo, sobre a fixação dos valores dos repasses 
dos serviços pessoais prestados e a prestação de ser-
viços fora do domicílio. 

§ 2º A Assembléia Geral fixará como serão pagas 
as licenças e descansos, definindo forma, valores e 
custeio, bem como poderá estabelecer outros direitos 
para os sócios, além dos definidos nesta Lei.

§ 3º As atividades identificadas com o objeto so-
cial da Cooperativa de Trabalho terão sua coordenação 
convencionada em reunião específica com os sócios 
que se disponham a realizá-las, quando serão expos-
tos os requisitos para sua consecução, bem como os 
valores contratados e a retribuição pecuniária de cada 
sócio partícipe.

Art. 7º Aplicar-se-á o disposto no art. 31 da Lei 
nº 5.764, de 1971, ao sócio que realizar sua atividade 
laborativa não eventual ligada à finalidade da coope-
rativa e subordinada aos seus gestores.

Parágrafo único. Não se aplica o caput deste artigo 
aos sócios em exercício de atividades administrativas 
ou de apoio em equipes formadas para a realização de 
atividades identificadas com o objeto da cooperativa.

Art. 8º A Cooperativa de Trabalho poderá adotar 
por objeto social qualquer gênero de serviço, opera-
ção ou atividade.

§ 1º A Cooperativa de Trabalho poderá participar 
de procedimentos de licitação pública que tenham por 
objeto os mesmos serviços, operações e atividades 
previstas em seu objeto social.

§ 2º O sócio poderá realizar as atividades não 
eventuais constantes do objeto social da Cooperativa 
de Trabalho em qualquer instalação, inclusive nas de-
pendências dos contratantes de serviços, privados ou 
públicos, desde que preservada, em relação a estes, 
a autonomia diretiva, técnica e disciplinar dos traba-
lhadores sócios.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto de lei tem como objeto uma 
normatização que se faz urgente: a aplicação do art. 
7º da Constituição Federal à relação havida entre o 
trabalhador cooperante e a sua cooperativa. Ou seja, 
o adequado tratamento social ao ato cooperativo típico 
das Cooperativas de Trabalho.

Entendemos que o disciplinamento dessa matéria 
em lei é dar maior relevância para o momento em que 
vivemos porque, de fato, existe uma lacuna em nosso 
ordenamento jurídico. Os regramentos pertinentes à 
matéria cooperativista diversa, em especial as de na-
tureza societária, podem ser perfeitamente mantidos 
no âmbito da Lei nº 5.764/71 e do Código Civil.

No entanto, em função do objeto da presente 
proposição, urge delimitar a principiologia ao ato co-
operativo típico das cooperativas de trabalho. Outros-
sim, convém se ater às inovações legislativas daí de-
rivadas, sendo desnecessário que se repita o que já 
está regulado na legislação previdenciária, trabalhista 
e cooperativista vigente.

Há consenso na doutrina jurídica internacio-
nal de que se deve diferenciar entre a relação jurídi-
co-trabalhista e a relação jurídico-cooperativista. No 
entanto,podem surgir conflitos quando o que se está 
submetido ao regime cooperativo é nada menos do 
que o próprio trabalho.

O Direito do Trabalho brasileiro preconiza que 
a garantia da dignidade do trabalhador, na condição 
de exercente de uma atividade laborativa como em-
pregado, só é viável com a intervenção estatal, uma 
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vez que só o Estado é capaz, por meio de normas de 
contenção, estabelecer os limites do capital frente a 
seu empregado. Parte-se da premissa, portanto, da 
necessidade da tutela estatal que visa, em última ins-
tância, à proteção do empregado na sua condição de 
hipossuficiência. Porém, é inadequada a mera sujeição 
do trabalhador sócio (cooperado) ao arcabouço jurídi-
co construído pelo Direito Trabalhista, eis que ele não 
é hipossuficiente.

A Declaração Mundial sobre as Cooperativas de 
Trabalho Associado, emitida pela CICOPA – ORGA-
NIZAÇÃO INTERNACIONAL DE COOPERATIVAS DE 
PRODUÇÃO INDUSTRIAL, ARTESANAL E DE SER-
VIÇOS, aprovada pela sua Assembléia Geral realizada 
em Oslo, no dia 6 de setembro de 2003, faz constar:

A relação do sócio trabalhador com sua 
cooperativa deve ser considerada como distinta 
a do trabalho assalariado dependente conven-
cional e do trabalho individual autônomo.

Essa estranheza em relação à dicotomia tradi-
cional subordinação-autonomia não pode se prestar 
à recusa de acesso das cooperativas de trabalho a 
qualquer mercado aberto a outras formas societárias 
heterogestionárias, pois a cooperativa é um tipo jurí-
dico de comprovada eficácia na promoção humana. 
Há, portanto, a necessidade de um esforço criativo 
para o encontro de soluções normativas próprias, que 
contemplem os princípios universais de salvaguarda 
do trabalho, sem que se violente a universalidade do 
cooperativismo.

Muitos doutrinadores inserem o cooperativismo 
de trabalho e de produção na zona híbrida da paras-
subordinação (ou coordenação). A parassubordinação 
tipifica relações de trabalho em que a prestação é con-
tinuada. No conceito de trabalho parassubordinado 
assume relevância a idéia de coordenação, no sentido 
de uma peculiar modalidade de organização da pres-
tação de serviços. O trabalho continua a ser prestado 
com autonomia, mas sua organização é vinculada a 
algum tipo de diretriz e controle. No caso das coope-
rativas, como o controle é exercido sob uma gestão 
democrática, essas diretrizes são dadas, mormente, 
pelo estatuto e pela assembléia soberana.

No trabalho subordinado, o trabalhador se sujeita 
ao poder de direção do empregador, devendo cumprir 
todas as suas determinações. Não há coordenação. 
No autônomo, os serviços devem ser executados em 
conformidade com as condições previstas em contra-
to. O trabalhador deve realizar o serviço ou obra, com 
o intuito de entregar o resultado contratualmente pro-
metido. Também não há coordenação. O trabalho pa-

rassubordinado tem por característica a coordenação 
da atividade laboral realizada pelo trabalhador, tendo 
em vista um programa que é consensualmente defi-
nido, tal como ocorre com as atividades autogeridas 
pelas cooperativas.

Essa conceituação fundamenta a adoção de 
uma tutela intermediária entre o trabalho subordinado 
e o autônomo como tratamento social adequado para 
o ato cooperativo típico de cooperativas de trabalho, 
quando consubstanciado em atividades laborativas 
não eventuais.

O direito ao trabalho decente, consagrado na de-
claração Universal dos Direitos do Homem de 1948, 
nas Convenções e Recomendações da Organização 
Internacional do Trabalho, bem como na Declaração 
Mundial sobre as Cooperativas de Trabalho e na Car-
ta de Montevidéu, que fixou as diretrizes da CICOPA 
Américas, aprovado no Primeiro Encontro das Coo-
perativas de Trabalho das Américas, ocorrido em 28 
e 29 de novembro de 1998, é certamente a pedra fun-
damental para a construção do adequado tratamento 
social ao ato cooperativo de trabalho, que dê garantias 
ao trabalhador sócio, eis que irredutível pela soberania 
assemblear. Portanto, os trabalhadores sócios, ainda 
que bastante suficientes no exercício do voto singular 
em assembléia soberana, devem estar amparados por 
normas mínimas de ordem pública, no que tange ao 
exercício de suas atividades laborativas com dignida-
de, segurança e saúde.

É por essa razão que direitos contidos no artigo 
7º da Constituição Federal estendem-se tanto para os 
trabalhadores empregados quanto para os trabalhado-
res sócios. Nesse sentido, a aplicação do mandamento 
constitucional não é restritiva.

Pertine aqui lembrar o ensinamento de CARLOS 
TORRES Y TORRES LARA (Efectos del Acto Coope-
rativo em la distribuición, en el aprovisionamiento, en 
el trabajo asociado y en el sistema financiero. IN: OR-
GANIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE AMERI-
CAS, Derecho Cooperativo: Tendencias actuales em 
Latinoamerica y Comunidad Economica Europea. Bo-
gotá: Ed. Antropos: 1993. pp. 18-19):

Precisamente, a cooperativa de trabalho é a ne-
gação do regime pelo qual o trabalho humano se con-
verte em mercadoria. Não é mais do que trabalhadores 
sócios que atuam em face ao mercado mediante um 
representante comum, que é a cooperativa.

Um ponto distinto a este é o relativo aos direitos 
de cada trabalhador. A respeito, é possível a adoção 
de soluções similares ao direito trabalhista, não porque 
se trata de atos similares, mas porque a condição de 
trabalhador e suas necessidades são similares.
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É dentro deste contexto jurídico que se insere 
esta proposição. 

Ademais, as cooperativas de trabalho são uma 
opção válida de geração de renda para cerca de 1 mi-
lhão de trabalhadores brasileiros e suas famílias. 

As cooperativas de trabalho constituem uma 
realidade consolidada. Dar-lhes um marco legal que 
permita seu desenvolvimento e, assim, promover a 
criação de mais oportunidades de trabalho legal a 
homens e mulheres é o objetivo desta iniciativa. Para 
tanto, solicito o apoio de meus pares no sentido de 
aprovar esta iniciativa.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2005. 
– Deputado Walter Barelli, Deputado Federal.

CO-AUTORES

Dep. Odacir Zonta Dep. Silas Brasileiro 
Dep. Carlos Melles Dep. Moacir Micheletto
Dep. Mendes Thame I 
Dep. Francisco Turra Dep. Osmar Serraglio 
Dep. Abelardo Lupion Dep. B. Sá 
Dep. Nelson Marquezelli Dep. Renato Casagrande 
Dep. Abelardo Lupion Dep. Adão Pretto
Dep. Agnaldo Muniz Dep. Alberto Fraga
Dep.alberto Goldman Dep. Alceste Almeida
Dep.alceu Collares Dep. Alex Canziani
Dep. Alice Portugal Dep. André Zacharow
Dep. Angela Guadagnin Dep. Aníbal Gomes
Dep. Anivaldo Vale Dep. Antônio Carlos Biffi
Dep. Antônio Carlos M. Thame Dep. Ariosto Holanda
Dep. Arnaldo Faria De Sá Dep. Arnon Bezerra
Dep.aroldo Cedraz Dep. Assis Miguel Do Couto
Dep. Átila Lira 
Dep. Benedito De Lira Dep. Betinho Rosado
Dep. Bonifácio De Andrada Dep. Carlos Dunga
Dep. Carlos Mota
Dep. Celcita Pinheiro Dep. Cezar Schirmer
Dep. Cezar Silvestri Dep. Chico Da Princesa
Dep. Cleonâncio Fonseca Dep. Cleuber Carneiro
Dep. Colbert Martins Dep. Corauci Sobrinho
Dep. Coronel Alves 
Dep. Costa Ferreira Dep. Custódio Mattos
Dep. Daniel Almeida Dep. Darci Coelho
Dep. Darcísio Perondi Dep. Davi Alcolumbre
Dep. Denise Frossard Dep. Dilceu Sperafico
Dep. Dimas Eduardo Ramalho Dep. Domiciano Cabral
Dep. Dr. Benedito Dias Dep. Dr. Francisco Gonçalves 
Dep. Dr. Heleno Dep. Dr. Ribamar Alves
Dep. Durval Orlato Dep. Edison Andrino 
Dep. Edmar Moreira Dep. Edson Duarte
Dep. Eduardo Campos Dep. Eduardo Barbosa
Dep. Eduardo Gomes Dep. Eduardo Paes

Dep. Eduardo Sciarra Dep. Eduardo Seabra
Dep. Elimar Máximo Damasceno Dep. Enivaldo Ribeiro
Dep. Érico Ribeiro Dep. Eunício Oliveira
Dep. Fátima Bezerra Dep. Félix Mendonça
Dep. Fernando De Fabinho Dep. Fernando Ferro
Dep. Fernando Gabeira Dep. Feu Rosa
Dep. Gerson Gabrielli
Dep. Gervásio Oliveira Dep. Gervasio Silva
Dep. Giacobo Dep. Givaldo Carimbão
Dep. Gonzaga Patriota Dep. Guilherme Menezes
Dep. Gustavo Fruet Dep. Helenildo Ribeiro
Dep. Heleno Silva Dep. Hélio Esteves
Dep. Henrique Fontana Dep. Hélio Esteves
Dep. Hermes Parcianello Dep. Homero Barreto
Dep. Iara Bernardi Dep. Iberê Ferreira
Dep. Inácio Arruda Dep. Inaldo Leitão
Dep. Inocêncio Oliveira Dep. Isaías Silvestre
Dep. Ivan Ranzolin Dep. Ivo José
Dep. Jaime Martins Dep. Janete Capiberibe
Dep. João Alfredo Dep. João Batista
Dep. João Caldas Dep. João Campos
Dep. Joao Carlos Bacelar Dep. João Fontes
Dep. João Leão Dep. João Lyra
Dep. João Magalhães Dep. João Paulo Cunha
Dep. João Pizzolatti Dep. Jorge Alberto
Dep. José Carlos Aleluia Dep. José Janene
Dep. José Linhares Dep. José Militão
Dep. José Santana De Vasconcelos Dep. José Pimentel
Dep. Josias Gomes Dep. José Thomaz Nonô
Dep. Jovair Arantes Dep. Josué Bengtson
Dep. Júnior Betão Dep. Júlio Redecker
Dep. Laura Carneiro Dep. Kátia Abreu
Dep. Leonardo Vilela Dep. Luciano Castro
Dep. Luis Carlos Heinze Dep. Luiz Alberto
Dep. Luiz Antônio De Medeiros Dep. Luiz Bassuma
Dep. Luiz Bittencourt Dep. Luiz Carlos Hauly
Dep. Luiz Piauhylino Dep. Luiz Sergio
Dep. Marcelino Fraga Dep. Marcelo Castro
Dep. Marcelo Teixeira Dep. Márcio Reinaldo Moreira
Dep. Marcos Abramo Dep. Marcus Vicente
Dep. Marinha Raupp Dep. Mário Assad Júnior
Dep. Mario Heringer Dep. Maurício Quintella Lessa
Dep. Maurício Rabelo Dep. Max Rosenmann
Dep. Miguel De Souza Dep. Miguel De Souza
Dep. Milton Barbosa Dep. Narcio Rodrigues
Dep. Nazareno Fonteles Dep. Nelson Meurer
Dep. Nelson Pellegrino Dep. Nelson Trad
Dep. Nice Lobão Dep. Nilson Pinto
Dep. Nilton Capixaba 
Dep. Odílio Balbinotti Dep. Olavo Calheiros
Dep. Orlando Desconsi Dep. Orlando Fantazzini
Dep. Osmânio Pereira 
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Dep. Osvaldo Biolchi Dep. Osvaldo Reis
Dep. Pastor Frankembergen Dep. Pastor Reinaldo 
Dep. Pauderney Avelino Dep. Paulo Rubem Santiago
Dep. Paulo Pimenta Dep. Pedro Corrêa
Dep. Pedro Canedo Dep. Pedro Henry
Dep. Pedro Fernandes Dep. Pompeo De Mattos
Dep. Pedro Irujo Dep. Rafael Guerra 
Dep. Ricardo Izar Dep. Rogério Teófilo
Dep. Roberto Freire Dep. Romeu Queiroz
Dep. Romel Anízio Dep. Ronaldo Dimas
Dep. Ronaldo Caiado 
Dep. Salvador Zimbaldi Dep. Sandes Júnior
Dep. Sandra Rosado Dep. Sandro Mabel
Dep. Sebastião Torres Madeira Dep. Severiano Alves
Dep. Simão Sessim Dep. Vadinho Baião
Dep. Vicente Arruda Dep. Vignatti
Dep. Vilmar Rocha Dep. Vittorio Medioli
Dep. Waldemir Moka Dep. Welinton Fagundes
Dep. Walter Pinheiro Dep. Yeda Crusius
Dep. Zé Lima Dep. Zezéu Ribeiro

PROJETO DE LEI Nº 6.450, DE 2005 
(Do Sr. Vander Loubet)

Modifica os arts. 183 e 197 do Código 
Brasileiro de Aeronáutica, para vincular a 
autorização para a exploração de novas li-
nhas aéreas ao cumprimento de índice de 
pontualidade pelas empresas de transporte 
aéreo regular.

Despacho: Às Comissões de: Viação e 
Transportes Constituição e Justiça e de Cida-
dania (art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei modifica os arts. 183 e 197, da 

Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que “Dis-
põe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica”, para 
acrescentar normas aplicáveis à autorização de novos 
serviços aéreos públicos.

Art. 2º Os arts. 183 e 197, da Lei nº 7.565, de 
1986, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 183. ...............................................
§ 1º. Somente terão direito à autorização 

para exploração de novos serviços aéreos pú-
blicos, entendidos como novas linhas, trechos 
ou freqüências, as empresas de transporte 
aéreo regular que apresentarem índice de 
pontualidade médio inferior a quinze minutos 
por vôo, apurado conforme o disposto no ar-
tigo 197, §§ 2º e 3º.

§ 2º. Caso a empresa de transporte aéreo 
regular apresente índice superior ao exigido 
pelo parágrafo anterior, ficará impedida, pelo 
período de um ano, de reivindicar novas auto-
rizações, até que se proceda nova apuração 
do índice de pontualidade média. (NR)”

 ..............................................................

“Art. 197. ...............................................
§ 1º. Constituem encargos de fiscaliza-

ção, as inspeções e vistorias em aeronaves, 
serviços aéreos, oficinas, entidades aerodes-
portivas e instalações aeroportuárias, bem 
como os exames de proficiência de aeronau-
tas e aeroviários.

§ 2º. A autoridade aeronáutica creden-
ciará pessoal para aferição dos horários de 
chegada e partida das aeronaves emprega-
das no serviço de transporte aéreo regular, 
coletando os dados de forma individualizada 
e por vôo.

§ 3º. O relatório, contendo os eventuais 
atrasos, verificados por vôo ou trecho percor-
rido, será extratificado, em período anual, apu-
rado entre o primeiro dia do mês de janeiro e 
o último dia do mês de dezembro, observado 
o seguinte:

a) o índice de pontualidade médio será 
obtido pela divisão do tempo total de atraso, 
verificado em embarques e desembarques no 
período de um ano, dividido pelo número de 
vôos realizados no mesmo período;

b) o resultado obtido, em minutos/vôo, será 
utilizado para o disposto no artigo 183 § 1º;

c) não serão computados, no cálculo des-
te índice, os atrasos devidamente justificados, 
em decorrênca de ação de terceiros, de casos 
fortuitos ou de força maior. (NR)”

Art. 3º. Esta lei entra em vigor noventa dias após 
a data de sua publicação oficial.

Justificação

De acordo com o art. 302 do Código Brasileiro 
de Aeronáutica, as empresas concessionárias de ser-
viços aéreos estão sujeitas ao pagamento de multa 
por não observância, sem justa causa, dos horários 
aprovados.

A penalidade, contudo, parece que não vem sendo 
suficiente para que as empresas de transporte aéreo 
regular cumpram os horários estabelecidos, tanto na 
partida como na chegada das aeronaves.

Buscando otimizar o uso das aeronaves e, con-
seqüentemente, reduzir custos, as companhias aéreas 
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passaram a utilizar o modelo radial “hub and spoke” na 
estruturação de suas linhas, fazendo com que a maioria 
dos vôos tenha como ponto de passagem um aeroporto 
central, que serve como base operacional da empresa 
e ponto de distribuição dos passageiros.

Tal providência, se favoreceu ganhos de produ-
tividade, também aumentou as chances de que atra-
sos localizados passem a ter repercussão em toda a 
rede aérea. É exatamente o que parece estar acon-
tecendo.

Diante desse quadro, é preciso que o legis-
lador imagine um incentivo mais eficaz do que a 
simples multa, para obrigar as companhias a me-
lhorar a eficiência de suas operações, em termos 
de pontualidade. 

O que se propõe neste projeto de lei é o estabe-
lecimento de uma média de atraso por vôo, média que 
não poderia ser superada, sob pena de impossibilitar 
a empresa aérea de explorar novas linhas, trechos ou 
freqüências. Acredita-se que a efetiva ameaça de di-
ficultar a ampliação dos futuros negócios seja capaz 
de reduzir os vôos em atraso. Além disso, sendo a 
avaliação feita após o período de um ano, há prazo 
suficiente para uma correção de procedimentos pelas 
companhias.

O tempo médio de atraso, por vôo, aqui sugerido 
– 15 minutos -, talvez seja considerado muito rigoroso 
por alguns. Deve-se notar, todavia, que retardamentos 
provocados por situações climáticas desfavoráveis ou 
por exigências da autoridade aeroportuária, por exem-
plo, não seriam computados para efeito da contagem 
do tempo total de atraso.

A par disso, de acordo com dados de 2005 da 
Flightstats (www.flightstats.com/reports/sample_rou-
te_report_eu.pdf) relativos a atrasos de companhias 
aéreas que operam entre os aeroportos JFK, em 
Nova Iorque, e Heathrow, em Londres, quase todas 
passariam pelo exame proposto neste projeto de lei, 
sendo exceções a American Airlines e a Air India 
(cujos tempos médios de atraso por vôo foram de 
19 minutos, aproximadamente), o que denota ser o 
tempo de atraso proposto bastante razoável. Ainda 
mais porque não se fez o desconto, nesse exercício 
de análise, dos atrasos pelos quais as companhias 
não foram responsáveis.

Sendo a matéria um importante instrumento para 
o aperfeiçoamento dos serviços colocados à disposi-
ção dos usuários do transporte aéreo, solicitamos o 
apoio da Casa a esta iniciativa.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2005. – 
Deputado Vander Loubet.

PROJETO DE LEI Nº 6.451, DE 2005 
(Do Sr. Milton Monti)

Destina 2% (dois por cento) da recei-
ta bruta das loterias às Prefeituras Muni-
cipais.

Despacho: Às Comissões de: Finanças e 
Tributação (mérito e art. 54, RICD) e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica destinado as Prefeituras Municipais o 

valor de 2% (dois por cento) da receita bruta oriunda 
dos concursos da Mega-sena, Dupla-sena, Lotomania, 
Lotofacil, Quina, Loteca, Lotogol e Loteria Federal, pa-
trocinados pela Caixa Econômica Federal.

Art. 2º Os repasses serão feitos quinzenalmente, com 
prazo de 10 dias do fechamento de cada quinzena.

Art. 3º Os repasses serão feitos da seguinte forma:
50% (cincoenta por cento) relativos ao efetiva-

mente arrecadado em cada municipio.
50% (cincoenta por cento) relativos ao arrecada-

do distribuídos de acordo com a população de cada 
município.

Parágrafo único. Para efeito da população de 
cada município será considerada a população em 31 
de dezembro, atualizada a cada cinco anos, de acor-
do com o IBGE.

Art. 4º Os recursos oriundos dessas loterias se-
rão obrigatoriamente destinados ao atendimento do 
sistema de saúde de cada município.

Art. 5º Os recursos serão depositados em conta 
própria e serão fiscalizados pelo Conselho Municipal 
de Saúde, pelo Tribunais de contas da União, sem 
prejuízo dos demais órgãos fiscalizadores Estaduais 
e Municipais.

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

Justificação

A presente proposta tem o escopo de garantir 
mais recursos para as Prefeituras Municipais do Pais 
através do repasse de parte da receita proveniente 
de concursos e sorteios da loteria patrocinados pela 
Caixa Econômica Federal.

Entendemos que a proposta uma vez aprovada 
estará beneficiando os municípios que atravessam se-
ríssimas dificuldades para investimentos em saúde.

Por entender ser uma proposta de grande alcance, 
esperamos contar com o apoio dos ilustres Pares.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2005. 
–  Deputado Milton Monti.
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PROJETO DE LEI Nº 6.454, DE 2005 
(Do Sr. Milton Monti)

Obriga as aeronaves a portarem equi-
pamentos de primeiros socorros e dá outras 
providências. 

Despacho: Às Comissões de: Seguri-
dade Social e Família; Viação e Transportes 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 
54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica obrigatório o uso em aeronaves co-

merciais nacionais ou estrangeiras, em vôos comerciais, 
com partida ou chegada em aeroportos nacionais, de 
equipamento de primeiros socorros para o atendimen-
to de passageiros. 

Art. 2º As aeronaves devem ter como equipamen-
tos mínimos de primeiros socorros os seguintes:

1– Local adaptável para transformação em maca 
de acomodação de pessoas na posição horizontal.

2 – Aparelho desfibrilador.
3 – Balão de oxigênio.
4 – Medicamentos anti-convulsivos, para indi-

cação cardíaca, e de uso geral em situação de emer-
gência.

Parágrafo único. Alem dos requisitos anteriores, 
o Poder Executivo estabelecera a relação completa de 
medicamentos e equipamentos que deverão estar à 
disposição na aeronave. 

Art. 3º Dentre a tripulação da aeronave é obri-
gatório que pelo menos um de seus membros tenha 
formação necessária em primeiros socorros e em es-
pecial ao manuseio dos itens de segurança a dispo-
sição na aeronave.

Art. 4º O descumprimento desta lei acarretara a 
empresa área multa no valor igual ao valor médio da 
passagem área para aquele vôo, multiplicado pelo nu-
mero de assentos totais da aeronave.

Parágrafo único – Em caso de reincidência a 
multa poderá ser multiplicada por quantas vezes forem 
as reincidências verificadas, podendo culminar com o 
cancelamento da autorização de operar em aeropor-
tos brasileiros. 

Art. 5º As empresas aéreas terão 120 (cento e 
vinte) dias para adaptar suas aeronaves para o cum-
primento desta lei.

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

Justificação

A presente emenda tem o escopo de garantir mais 
segurança aos usuários do transporte aéreo, obrigando 
as aeronaves a portarem equipamentos de primeiros 
socorros em vôos domésticos ou internacionais.

Entendemos ser uma proposta de grande al-
cance, por isso esperamos contar com o apoio dos 
ilustres Pares.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2005. 
–  Deputado Milton Monti.

PROJETO DE LEI Nº 6.455, DE 2005 
(Do Sr. Milton Monti)

Cria o Programa de Modernização e 
Renovação da Frota de Veículos, Máquinas 
e Equipamentos Municipais e dá outras 
providências. 

Despacho: Às Comissões de: Finanças e 
Tributação (mérito e art. 54, RICD) e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criado o “Programa de Modernização 

e Renovação da Frota de Veículos, Maquinas e Equi-
pamentos Municipais”.

Art. 2º Serão considerados para fins deste pro-
grama a compra de veículos, maquinas, caminhões, 
utilitários e equipamentos, novos e de fabricação na-
cional ou com índice de nacionalização compatível aos 
critérios de financiamento estabelecidos pelo BNDES, 
adquiridos pelas Prefeituras Municipais.

Art. 3º O BNDES financiara as Prefeituras Muni-
cipais para o cumprimento de referido programa, tendo 
os seguintes critérios:

a) Capacidade de financiamento e endividamento 
de cada Prefeitura.

b) Comprometimento de no máximo de 7% (sete 
por cento) do repasse anual do Fundo de Participação 
dos Municípios para amortização das prestações.

c) Autorização para desconto nos repasses do 
Fundo de Participação dos Municípios das parcelas 
devidas.

d) Prazo de pagamento nunca será inferior a cinco 
anos, e não poderá ser superior a dez anos, podendo 
ainda ter no máximo seis meses de carência.

Art. 4º Alternativamente o financiamento poderá 
ser feito as empresas fornecedoras que repassarão 
nas mesmas condições do financiamento as Prefei-
turas Municipais.

§ 1º – No caso do financiamento ser realizado 
aos fornecedores que por sua vez o repassarão as 
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Prefeituras, fica autorizado o desconto no Fundo da 
Participação dos Municípios das referidas prestações 
que serão entregues aos fornecedores e/ou ao BN-
DES para quitação.

Art. 5º A poder executivo regulamentara esta lei 
no prazo de 60 dias.

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

Justificação

A presente proposta tem o escopo de garantir 
linha de crédito para as Prefeituras necessários para 
renovação de veículos, máquinas e equipamentos.

Tal iniciativa estará beneficiando os municípios 
que muitas vezes precisam renovar suas frotas e não 
dispõem de recursos próprio .

Por considerar o projeto de grande alcance, es-
peramos contar com o apoio dos ilustres Pares

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2005. 
–  Deputado Milton Monti.

PROJETO DE LEI Nº 6.456, DE 2005 
(Do Sr. Virgílio Guimarães)

Dispõe sobre a criação de zona de 
transição à área mineira da ADENE.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
7368/2002.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

Sala das Sessões, de      de 2005. – Deputado 
Virgílio Guimarães.

PROJETO DE LEI Nº 6.459, DE 2005 
(Do Sr. Chico Sardelli)

Altera o § 2º do art. 280 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que “Institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro”, para dispor so-
bre comprovação de infração de trânsito.

Despacho: Apense-se à (ao) PL-
3.140/2000.

Apreciação: Proposição sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso VI do art. 280 da Lei nº 9.503, 

de 23 de setembro de 1997, que “Institui o Código de 
Trânsito Brasileiro” passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 280. ...............................................
 ..............................................................
VI – assinatura do infrator, exceto quan-

do a infração for provada por aparelhos ele-
trônicos ou equipamentos audiovisuais fixos, 

quando está como notificação do cometimento 
da infração (NR).”

Art. 2 O § 2º do art. 280 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que “Institui o Código de Trânsito 
Brasileiro”, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 280. ...............................................
§ 2º A infração deverá ser comprovada 

por declaração da autoridade ou do agente da 
autoridade de trânsito, por aparelho eletrôni-
co ou por equipamento audiovisual fixos, por 
reações químicas ou outro meio tecnologica-
mente disponível, previamente regulamentado 
pelo Contran.

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

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

Justificação

O inciso VI do art. 280, em vigor, do Código de 
Trânsito Brasileiro, estabelece que no auto de infração 
de trânsito constará a assinatura do infrator, “sempre 
que possível”. Ocorre que, poucas vezes, preocupam-
se os agentes de trânsito em colher a assinatura do 
condutor, supostamente infrator, no momento da au-
tuação. É simples dizer que não foi possível fazê-lo e 
encerrar o caso com um procedimento à revelia do 
acusado. Dessa forma, ficam os condutores à mercê 
dos humores dos agentes de trânsito e sem condições 
de defender-se da acusação de ter cometido uma infra-
ção a qual se torna muitas vezes não identificável pelo 
condutor, seja no tempo, seja no lugar alegados.

 A utilização dos radares eletrônicos móveis, na 
fiscalização de trânsito tem sido muito abusiva, pois se 
observa que a operação desses aparelhos vem sen-
do feita por empresas terceirizadas que defendem os 
seus próprios interesses: quanto mais multarem, mais 
ganham. Dessa forma, desconfia-se, com razão, de 
que tais aparelhos nem sempre estão devidamente 
aferidos ou regulados, ou podem ser facilmente ma-
nipulados para a fraude.

Além disso, são aparelhos que podem ser usados 
como instrumento para o exercício do abuso de poder, 
de vingança ou perseguição ou por parte de agentes 
de trânsito, principalmente o radar móvel.

Dessa forma é que vemos prosperar uma verda-
deira “indústria de multas” no País, o que vem a preju-
dicar tanto os condutores como a própria credibilidade 
da fiscalização de trânsito. Nessa fiscalização não se 
pode permitir sob nenhuma hipótese a utilização para 
fins de comprovação de infração o uso de equipamen-
tos eletrônicos manipulados, capazes de serem des-
virtuados, ou de duvidosa precisão.
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No presente projeto de lei que estamos apresen-
tamos, estamos corrigindo essas duas questões bá-
sicas que afligem os condutores de todo o País. Para 
acabar com as autuações sem comprovações, faz-se 
necessário eliminar, da redação do inciso VI do art. 
280, a expressão “sempre que possível”, obrigando, 
assim, o agente de trânsito a colher a assinatura do 
condutor autuado.

Quanto às injustiças geradas pelos radares mó-
veis de fiscalização de trânsito cabe proibir que tais 
aparelhos sejam utilizados para comprovar infração de 
trânsito de modo a evitar que elas se perpetuem.

Pela importância dessa proposição, esperamos 
que seja aprovada pelos ilustres Deputados.

Sala das Sessões,   de       de 2005. – Deputado 
Chico Sardelli.

PROJETO DE LEI Nº 6.460, DE 2005 
(Do Sr. Virgílio Guimarães)

Altera a Lei nº 9.096, de 19 de setem-
bro de 1995, ao dispor sobre a introdução 
de princípios de Responsabilidade Fiscal 
na administração partidária como requisi-
to para recebimento das verbas do Fundo 
Partidário.

Despacho: Às Comissões de: Finanças 
e Tributação (mérito e art. 54, RICD) e Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (mérito e art. 
54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 33 da Lei 9.096, de 19 de setem-

bro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso V:

“Art. 33. .................................................
 ..............................................................
V – montante da dívida consolidada, das 

despesas com pessoal e das dívidas trabalhis-
tas do partido político (NR)”;

Art. 2º O inciso II do art. 41 da Lei de 9.096, de 
19 de setembro de 1995, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 41. .................................................
 ..............................................................
II – noventa e nove por cento do total do 

Fundo Partidário serão distribuídos aos parti-
dos que tenham preenchido, cumulativamente, 
as condições do art. 13, na proporção dos votos 
obtidos na última eleição geral para a Câmara 
dos Deputados, e do art. 44-A (NR)”

Art. 3º A Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 44-A:

“Art. 44-A Como requisito para recebi-
mento das verbas do Fundo Partidário, as 
contas dos partidos políticos devem seguir os 
princípios de Responsabilidade Fiscal em sua 
gestão, observados os seguintes limites:

I – 40% das receitas totais do partido 
para despesas com pessoal;

II – 15% das receitas totais do partido 
para o montante da dívida consolidada;

III – 5% das receitas totais do partido 
para o montante da dívida trabalhista conso-
lidada”;

§ 1º As despesas com pessoal e de divídas par-
tidárias deverão ser aprovadas pela maioria absoluta 
do respectivo Diretório e comunicado às instâncias 
superiores do Partido.

§ 2º Cabe aos Diretórios Estaduais verificar o 
cumprimento dessas disposições pelos diretórios muni-
cipais e ao Diretório Nacional fiscalizar o cumprimento 
pelos Diretórios Estaduais para efeito do disposto no 
caput deste artigo.

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

Justificação

A adoção dos princípios de Responsabilidade 
Fiscal na administração partidária, como requisito para 
recebimento de verbas do Fundo Partidário, visa evitar 
a gestão temerária das contas das agremiações por 
dirigentes pouco atentos aos bons princípios da ges-
tão administrativa. 

Como tem sido fartamente noticiado pela impren-
sa, algumas agremiações têm se caracterizado pela 
gestão temerária de suas contas, ultrapassando em 
muito sua capacidade de endividamento e realizando 
gastos excessivos na área de pessoal, incluindo-se 
neste quesito as crescentes dívidas trabalhistas de-
correntes de ações judiciais.

Os princípios da gestão responsável devem pau-
tar a ação não apenas dos administradores públicos, 
nos três níveis de governo, como também dos parti-
dos políticos, de forma a evitar a ação imprudente de 
dirigentes inescrupulosos, cujos procedimentos co-
locam em risco a existência futura da agremiação ao 
qual pertencem.

Entretanto, com o objetivo de preservar a autono-
mia partidária assegurada pela Constituição Federal, 
os princípios da gestão fiscal responsável devem ser 
observados apenas no caso do partido que se candi-
data a receber recursos do Estado. Nesse sentido, as 
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alterações na Lei dos Partidos Políticos que estamos 
propondo não interferem nos assuntos internos das 
agremiações, mas estabelecem regras que devem ser 
seguidas por todas as legendas que pretendem rece-
ber recursos públicos oriundos do Fundo Partidário, 
de acordo com o inciso II do art. 41 da Lei 9.096, de 
19 de setembro de 1995.

Conto com o apoio dos nobres pares na aprova-
ção do Projeto de Lei em tela.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2005. 
– Deputado Virgílio Guimarães.

PROJETO DE LEI Nº 6.462, DE 2005 
(Do Sr. Luiz Antonio Fleury)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
tradução de informações e de encartes em 
produtos da indústria fonográfica e audio-
visual. 

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

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei cria a obrigatoriedade de tradução, 

para o idioma português, das informações impressas 
nas embalagens de discos e fitas.

Art. 2º As empresas gravadoras e reprodutoras de 
gravações de áudio e de audiovisual em discos e fitas 
ficam obrigadas a traduzir, para o idioma português, 
os dados técnicos a respeito de gravação sobre a qual 
detenham direitos, assim como as informações sobre 
a obra e os respectivos executantes ou participantes, 
impressos nas embalagens ou nela encartados, quan-
do produto originalmente comercializado no exterior for 
por elas colocado no mercado nacional.

Art. 3º Exclui-se da exigência contida no art. 2º a 
comercialização de discos e fitas estrangeiros impor-
tados por varejistas com até três estabelecimentos no 
território nacional.

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

Justificação

O inciso III do art. 6º do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor estabelece, como um dos di-
reitos básicos do consumidor, a informação adequada 
e clara sobre produtos e serviços, com especificação 
correta de quantidade, características, composição, 
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que 
apresentem. Para que este direito seja efetivado, o 
art. 31, determina que a oferta e a apresentação de 
produtos ou serviços deve conter informações claras, 

precisas, corretas e ostensivas, no vernáculo, sobre 
suas características, qualidades, composição, preço, 
entre outros dados. Portanto, de um lado, o consumidor 
tem o direito básico de ser informado adequadamente, 
e, de outro lado, o fornecedor é obrigado a informá-
lo corretamente. A exigência de que as informações 
sejam dadas em língua portuguesa decorre da inten-
sificação do comércio internacional e da redução de 
barreiras à importação de produtos experimentadas 
pela economia brasileira. Os consumidores nativos 
consomem, cada vez mais, produtos manufaturados 
no exterior, mas não se pode esperar que possam ler 
as informações relativas ao produto na língua do país 
de onde é importado.

A maioria dos fornecedores de produtos estran-
geiros obedece ao citado dispositivo, seja pela aposi-
ção de etiquetas em português sobre o texto em outra 
língua, seja pela própria impressão de embalagens ou 
de folhetos em português no país de origem do produto. 
Os produtores de cosméticos ou de higiene pessoal, 
por exemplo, adotam estes procedimentos para comer-
cializar no Brasil artigos por eles importados de países 
onde também têm unidades produtoras.

No entanto, as indústrias fonográfica e audio-
visuais não obedecem, até hoje, ao que determina 
a Lei nº 8.078/90. O cidadão brasileiro que comprar 
um disco compacto lançado originalmente no exte-
rior, seja importado ou aqui reproduzido, não encon-
trará sequer uma palavra em português na capa ou 
no folheto que normalmente acompanha o produto. 
No entanto, as informações que vêm impressas em 
língua estrangeira em um disco são tão importantes 
para o ouvinte de música ou espectador de vídeo, 
como as que vêm impressas na embalagem ou no 
prospecto de um filtro solar para o nadador que trei-
na horas em uma piscina a céu aberto.

As gravadoras ou distribuidoras de discos não 
podem presumir que os compradores de seus produtos 
dominem a leitura de outros idiomas. As informações 
sobre a gravação de um disco ou sobre os intérpre-
tes da obra podem ser determinantes da decisão de 
compra. Fornecê-las em outro idioma é sonegá-las à 
maioria esmagadora dos consumidores. Entendemos, 
contudo, que as importações feitas por pequenos va-
rejistas com até três estabelecimentos, normalmente 
restritas a poucas unidades de cada título, devem ficar 
isentas da obrigatoriedade de tradução.

O objetivo do presente projeto de lei é explicitar a 
obrigatoriedade geral para um segmento da indústria, 
de forma a assegurar o direito de informações sobre o 
produto aos consumidores brasileiros. 

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2005. 
– Deputado Luiz Antonio Fleury.
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PROJETO DE LEI Nº 6.466, DE 2005 
(Do Sr. Salvador Zimbaldi)

Dispõe sobre a criação do Conselho 
Federal de Segurança Pessoal e Patrimonial 
(COFESPP), e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica Criado o Conselho Federal de Segu-

rança Pessoal e Patrimonial (COFESPP), com exercício 
assegurado em todo o Território Nacional. 

§1º Suas atribuições, entre outras, registrar, autori-
zar, regulamentar e fiscalizar o exercício da profissão de 
Profissionais em Segurança Pessoal e Patrimonial.

§2º Os profissionais a que se refere o Parágrafo 
1º serão obrigatoriamente de formação universitária, 
com formação no Curso na Área de Segurança Pes-
soal, Patrimonial e de seus similares, em Universida-
de ou Faculdade com o curso devidamente registrado 
no MEC.

Art. 2º O referido Conselho será composto de 
01 (um) Presidente, 01 (um) Vice-Presidente, 01 (um) 
Secretário – Geral, 02 (dois) Tesoureiros e 04 (quatro) 
Conselheiros Nacionais.

Art. 3º O Conselho Federal de Segurança Pessoal 
e Patrimonial (COFESPP), afastará toda a possibilida-
de do exercício ilegal da profissão, dando estabilidade 
ao profissional cumpridor da Lei.

Art. 4º São Atribuições do Profissional de Segu-
rança Pessoal e Patrimonial:

I – Organização, planejamento, comando, coorde-
nação e controle dos serviços da área de Segurança 
Pessoal e Patrimonial nas organizações públicas ou 
privadas federais, estaduais e municipais;

II – Coordenar e Ministrar de cursos na área de 
Segurança Públicas ou Privadas;

III – Gerir as operações das Empresas Especia-
lizadas de Segurança e de Transporte de Valores;

IV – Prestar assessoria, consultoria e auditoria de 
segurança nas organizações públicas ou privadas;

V – Estabelecer normas, regulamentos e instru-
ções operacionais e administrativas nas organizações 
públicas ou privadas;

VI – Exercer o Magistério da área de Segurança 
Pessoal e Patrimonial;

VII – Efetuar, Executar e Assinar os Projetos de 
Segurança Pessoal,

Patrimonial ou de seus Similares. 

Art. 5º O Conselho Federal de Segurança Pes-
soal e Patrimonial (COFESPP) estabelecerá em seus 
regulamentos a criação dos Conselhos nos Estados 
desta Federação.

Art. 6º O Ministério do Trabalho deverá efetivar 
a criação da categoria diferenciada de “Profissional 
de Segurança Pessoal e Patrimonial” e a proceder à 
inclusão da categoria na “Classificação Brasileira das 
Ocupações” – CBO.

Parágrafo único – O Poder Executivo regulamen-
tará a presente lei em no máximo de 120 dias após a 
sua publicação.

Art. 7º Revogam-se todas as disposições con-
trárias.

Art. 8º Esta lei entra em vigor a partir da data de 
sua publicação.

Justificação

No Brasil, atualmente, estamos em evidência 
sobre a Segurança Publica e Patrimonial e de seus 
profissionais, pelos atos de violências gerados pela 
criminalidade.

Sendo que a proteção à vida das pessoas e seu 
patrimônio, que é o maior Bem estipulado pela nossa 
Constituição conforme artigo 5º, XXII e do artigo 6º, 
foram deixados até hoje para profissionais com sus-
tentação empíricas para executá-las na Área de Se-
gurança Patrimonial.

Estes profissionais muitas das vezes com apren-
dizados técnicos da área de segurança patrimonial, 
às vezes ex-integrantes de alguma corporação mi-
litar ou civil ou até autodidatas por participarem de 
alguma atividade didática ou esporádica que copiam 
o que observou dos outros, usando as mesmas téc-
nicas para elaborar projetos de segurança que afe-
tam a vida de milhares de brasileiros que utilizam 
os patrimônios privados como shopping, casas de 
shows, escolas, industrias e tantas outras ativida-
des comerciais.

E com estas evidências conhecidas por todos, 
tenho que relatar que já possuímos Profissionais de 
Segurança Pessoal e Patrimonial, formados em Insti-
tuição de Ensino Superior no nosso Brasil.

E este Projeto de Lei vêm com a finalidade de pre-
encher uma lacuna que até hoje existia. Neste projeto 
prevêem-se as atribuições, registros e a fiscalização 
destes profissionais que será efetuado pelo Conselho 
aqui citado.

E este Conselho vem estabelecer regulamentos 
e códigos destes profissionais e assim afastando qual-
quer exercício ilegal nesta profissão.

E assim meus nobres colegas, por se tratar de 
um fato incontestável, peço o mérito em questão para 
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a aprovação e do reconhecimento destes nossos pro-
fissionais. 

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2005. 
–  Salvador Zimbaldi,  Deputado Federal PSB/SP.

PROJETO DE LEI Nº 6.470, DE 2006 
(Do Sr. Lino Rossi)

Modifica o art. 8º do Estatuto da OAB, 
concedendo aos bacharéis em Direito a 
possibilidade de optar pelo exame de ordem 
ou estágio de 2 anos. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
5054/2005.

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Este projeto de lei visa alterar a redação 

do inciso IV do art. 8º da Lei nº 8.906, de 4 de julho 
de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e 
a Ordem dos Advogados do Brasil-OAB.

Art. 2º O inciso IV do art. 8º da Lei nº 8.906, de 
4 de julho de 1994, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 8º . .................................................
IV – aprovação em Exame de Ordem ou 

dois anos de estágio nas Defensorias Públicas 
municipais, estaduais ou federais; Procurado-
rias municipais, estaduais ou federais ou Mi-
nistérios Públicos estaduais ou federais;

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

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

Justificação

A proposição visa a autorizar ao bacharel em 
Direito inscrever-se como advogado, optando, para 
tanto, entre a submissão ao Exame de Ordem ou a 
comprovação de ter realizado por dois anos, no míni-
mo, estágio em órgãos jurídicos da esfera municipal, 
estadual e federal.

Dessa forma, a avaliação do candidato à inscri-
ção na OAB far-se-á não apenas por meio de provas 
elaboradas por aquela entidade, mas, facultativamente, 
de prática por ele obtida em estágio profissional rea-
lizado em instituições públicas federais voltadas para 
o exercício das funções jurídicas.

A proposição pretende, pois, estimular o desem-
penho dessas tarefas pelo acadêmico, permitindo-lhe 
adquirir a experiência que não poderá ser aferida pelo 
mero conhecimento teórico das disciplinas jurídicas.

Finalmente, a matéria está fora da reserva de 
iniciativa assegurada do Poder Executivo, pelo que 

a proposição pode ser apresentada, sem vício, por 
membro desta Casa.

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 2006. – 
Deputado Lino Rossi.

PROJETO DE LEI Nº 6.472, DE 2006 
(Do Sr. Reinaldo Betão)

Dispõe sobre exame de DNA em caso 
de carbonização. 

Despacho: Às Comissões de: Finanças e 
Tributação (art. 54 RICD) e Constituição e Justi-
ça e de Cidadania (mérito e art. 54, RICD) – Co-
missões.

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei estabelece a obrigatoriedade do 

Estado de realizar exame de DNA em caso de óbito 
por carbonização.

Art. 2º Nos casos em que ocorrer morte por car-
bonização e não for possível, por outro meio, a iden-
tificação do falecido, o exame de DNA será realizado 
exclusivamente às custas do Estado.

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

Justificação

A identificação da pessoa falecida para efeitos 
de registro civil é de interesse público, não se po-
dendo onerar a família do morto com tais despesas, 
quando não for possível a identificação por meios 
normais.

Desse modo, é preciso que se estabeleça a res-
ponsabilidade do Estado pelas despesas decorrentes 
dessa atividade, quando se impuser a realização de 
exame de DNA, para identificar o falecido.

Essa solução impede que a família do falecido, 
além do sofrimento experimentado com a morte do 
seu parente e das despesa próprias do sepultamen-
to, ainda tenha que arcar com gastos elevados para a 
identificação do corpo.

Por esse motivo, estamos apresentando este 
Projeto de Lei, a fim de delimitar a responsabilidade 
do Estado pelas despesas oriundas da realização de 
exame de DNA, se este se fizer necessário, diante da 
impossibilidade de reconhecimento do falecido por 
outro meio.

Para tanto, conto com o apoio dos meus ilustres 
Pares. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 2005. – 
Deputado Reinaldo Betão.
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PROJETO DE LEI Nº 6.473, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da re-
alização gratuita de cirurgia plástica para a 
correção de lesões em crianças vítimas de 
queimaduras graves, pelo SUS – Sistema 
Único de Saúde.

Despacho: Às Comissões de: Segurida-
de Social e Família Finanças e Tributação (art. 
54 RICD) Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As crianças vítimas de queimaduras graves, 

como lesões de difícil reparação, receberão gratuita-
mente pelo SUS – Sistema Único de Saúde cirurgia 
plástica para a correção dessas lesões.

Parágrafo único. O atendimento apenas deverá 
ser feito caso o acidentado seja menor ou igual a 16 
(dezesseis) anos.

Art. 2º Terá preferência do que trata o art. 1º pesso-
as em estado de lesões graves de difícil reparação.

Art. 3º Os recursos financeiros destinados a cobrir 
as despesas decorrentes desta lei serão alocados no 
Ministério da Saúde, para o ano subseqüente à sua 
aprovação orçamentária.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Os psicólogos arriscam dizer que a queimadura 
é a dor emocional mais violenta. Os médicos lembram 
que são centenas as crianças que se queimam, todos 
os anos, no Brasil. E que a maior parte dos aciden-
tes com crianças acontece em casa, no banheiro e 
na cozinha. 

As crianças são as que correm maiores riscos de 
sofrer acidentes em ambientes domésticos com quei-
maduras. A tristeza das crianças queimadas não se vê, 
sente-se. Estão tão habituadas a serem olhadas como 
pessoas diferentes que, quando são tratadas apenas 
como crianças, até estranham.

O presente projeto de lei prevê que as crianças 
vítimas de queimaduras graves, como lesões de difícil 
reparação, receberão gratuitamente pelo SUS (Siste-
ma Único de Saúde) cirurgia plástica para a correção 
dessas lesões.

O objetivo desse projeto vai muito além de ape-
nas tentar devolver a beleza à criança vítima das le-
sões. Com ele se espera que essas crianças tenham 
a oportunidade de retomar suas vidas partindo do 

momento em que ela foi interrompida pelo lamentável 
acontecimento. Espera-se com isso que elas não pre-
cisem privar suas vidas devido a fatores físicos e que 
possam, normalmente, se integrar à sociedade.

Diante do exposto, solicitamos aos nobres pares 
apoio para a presente propositura.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 6.474, DE 2006 
(Do Sr. Fernando de Fabinho)

Modifica a Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, dispondo sobre o atendimento 
telefônico a clientes.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
3811/2004. 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei modifica a Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, que “dispõe sobre a proteção ao 
consumidor e dá outras providências”, limitando o tempo 
de espera no atendimento telefônico a clientes. 

Art. 2º A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:

“Art. 33 . ................................................
Parágrafo único. Na oferta ou venda por 

telefone o tempo de espera do consumidor 
não excederá três minutos, ficando o custo 
da ligação a cargo do fornecedor do bem ou 
serviço.

 ..............................................................
Art. 35-A Nos serviços de atendimento 

ao consumidor por serviço de valor adicionado 
de prefixo 0300 ou assemelhado, o fornecedor 
deverá dar conhecimento ao usuário que es-
teja aguardando na linha, com a periodicida-
de máxima de um minuto, sobre as seguintes 
informações:

I – tempo estimado para que o atendi-
mento se inicie; 

II – tempo em que o usuário se encon-
tra na linha telefônica aguardando pelo aten-
dimento; 

III – custo estimado da ligação.
Art. 35-B A prestação do atendimento 

ao consumidor em desacordo com o disposto 
nesta lei desobriga o usuário do pagamento 
dos respectivos custos do serviço telefônico, 
sujeitando ainda o fornecedor às sanções pre-
vistas no art. 56.”
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Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

Com a expansão dos serviços de venda por telefone 
e pela Internet, o cliente passou a enfrentar situações em 
que, ficando com o ônus do custo da ligação, é submetido 
a tempos de espera de vários minutos. Isto é agravado 
pela tendência à terceirização dos serviços de televendas, 
pois as equipes de vendas ficam subdimensionadas em 
relação ao volume de ligações recebidas. 

Mesmo em serviços de alto valor agregado, como 
é o caso dos transportes aéreos de passageiros, o 
cliente é deixado em espera, às vezes, por vinte ou 
trinta minutos. Trata-se de situação em que, ao par do 
desconforto do cliente, configura-se uma ação abusiva 
quando os serviços do tipo 0300 são usados, pois o 
custo elevado da ligação recai sobre o cliente. 

Com vista a repudiar tais abusos, oferecemos à 
Casa esta proposição, que condiciona o uso de serviços 
remunerados pelos clientes à informação do tempo de 
atendimento transcorrido, do tempo esperado até que o 
atendimento seja realizado e do custo da ligação, além 
de limitar o tempo de espera para atendimento para a 
oferta ou venda de produtos a três minutos. 

Além das penas aplicáveis ao fornecedor pela 
desobediência à Lei, determina-se, no caso de prática 
abusiva no atendimento, que o cliente fique desobri-
gado do pagamento da ligação.

Esperamos, com a iniciativa, contribuir para a 
melhoria da qualidade no comércio de bens e servi-
ços, garantindo aos clientes um atendimento digno e 
de baixo custo. Dada a relevância do tema, pedimos 
aos ilustres Pares o apoio indispensável à discussão 
e aprovação da matéria. 

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2005. – 
Deputado Fernando de Fabinho.

PROJETO DE LEI Nº 6.476, DE 2006 
(Do Sr. Edison Andrino)

Dispõe sobre a data de realização do 
Carnaval.

Despacho: Às Comissões de: Educação 
e Cultura Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica estabelecida dia fixo para a celebra-

ção do Carnaval.
Art. 2º O Carnaval será celebrado, anualmente, 

por quatro dias seguidos, sempre com início no último 
sábado do mês de fevereiro.

Art. 3º Serão considerados feriado nacional a ter-
ça feira e, até as doze horas, a quarta feira seguintes 
ao último sábado de fevereiro.

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

Justificação

Páscoa é vocabulário hebreu. Diz a tradição que 
a sua data foi definida por Deus, quando disse à Moi-
sés que a celebração da saída do cativeiro do Egito 
deveria ocorrer a 14 dias da lua do mês de Nissan, o 
primeiro dos meses do ano lunar, que começava na 
lua seguinte ao equinócio da primavera (no hemisfé-
rio norte).

Não obstante, em 325 D.C. o Concílio de Nicéia 
alterou a data, que ficou então definida como sendo 
o domingo posterior à data da lua cheia do equinócio 
da primavera. Novamente, tendo-se como referência 
o hemisfério norte. No caso brasileiro, ou seja, no he-
misfério sul, o outono. A Reforma Gregoriana, por sua 
vez, determinou que a Páscoa não poderia ocorrer an-
tes de 22 de março. Vê-se, portanto, que a data atual 
ocorre por determinação dos homens que compõem 
a Igreja, e não mais diretamente de Deus. 

A Páscoa existe tanto para os judeus como para 
os cristãos, embora celebrada em dias diferentes por 
cada um deles. Para ambos, porém, a Páscoa deter-
mina o momento da celebração das demais festas mó-
veis. No caso dos cristãos, uma referência de peso é 
a Sexta Feira Santa, que sempre é a última sexta feira 
antes do domingo de Páscoa.

A fixação da data do Carnaval, como aqui previsto, 
em quase nada afetará essas determinações religiosas. 
Isto, porque a celebração carnavalesca ocorrerá, sem-
pre, em data próxima àquela determinada pelo Concí-
lio de Nicéia. Com tal determinação, porém, diversos 
problemas oriundos do desconhecimento generalizado 
acerca de quando ocorrerão as celebrações do Car-
naval ficarão resolvidos. Sem afetar a religiosidade, a 
vida civil e econômica serão beneficiadas.

A mobilidade do Carnaval implica diversas difi-
culdades para muitos setores econômicos. 

A cada ano as escolas refazem seus calendários 
de forma a ajustá-los ao Carnaval, e as famílias têm que 
se adaptar de maneira correspondente. O planejamen-
to do ano didático toma tempo e esforço das escolas, 
esforço este que poderia ser direcionado àquilo que 
realmente interessa: a qualidade do ensino.

As empresas, de maneira geral, ficam também 
com seus calendários à espera da definição da data 
do Carnaval, pois este é, sabidamente, uma referência 
para as férias de muitos trabalhadores.
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Particularmente afetados são aqueles setores 
que estão associados ao turismo. Vale dizer: a aviação 
civil, a indústria aeroportuária, a indústria do transpor-
te rodoviário e a de terminais rodoviários, as agências 
de viagens, os hotéis, restaurantes, bares e similares, 
a indústria cultural – na medida em que as apresenta-
ções se multiplicam durante o período das férias – e 
também a indústria de confecções, de materiais es-
portivos e muitas outras.

A questão é simples, clara, e de fácil compreen-
são. Para perceber a importância do presente Projeto 
de Lei, convém identificar, de início, as datas em que 
ocorrerão os próximos carnavais, se mantida a tradição. 
Em 2006, a chamada terça feira gorda será no dia 28 
de fevereiro; em 2007, no dia 20/02; no ano seguinte, 
em 05/02; em 2009, ocorrerá em 24/02. 

O problema maior se estabelece quando a data 
se aproxima do início do mês. Neste caso, a temporada 
de verão fica automaticamente reduzida, encerrando-
se logo após o Carnaval. 

Daí a relevância de se fixar, para a realização do 
Carnaval, uma data mais próxima do final do mês de 
fevereiro. Sendo assim, a temporada de turismo será 
prolongada e haverá mais empregos em cada uma das 
indústrias mencionadas. Vale dizer, mais empregos na 
aviação civil, na indústria aeroportuária, na indústria 
do transporte rodoviário e na de terminais rodoviários, 
nas agências de viagens, nos hotéis, restaurantes, 
bares e similares, na indústria cultural e também nas 
indústrias de confecções, de materiais esportivos e 
em muitas outras.

Como já afirmado, não há qualquer desrespeito 
aos preceitos religiosos. Há, isto sim, na proposição 
desta norma, a esperança de abrir imensas oportuni-
dades de trabalho para os brasileiros. Outra vantagem 
ainda é que, quando ocorre o Carnaval logo no início do 
mês de fevereiro, as famílias – tanto no Brasil quanto 
no exterior, origem de expressivo número dos nossos 
visitantes – ainda se encontram com os respectivos or-
çamentos sob a tensão das despesas natalinas, o que 
em muitos casos as impede de procurar e se beneficiar 
de um lazer mais restaurador da sua saúde. 

Por fim, devemos nos lembrar do grande artista 
alemão do início do século passado, o F. Picabia, que 
nos disse: “A cabeça é redonda para o pensamento 
poder mudar de direção”. Provocados pelo artista e 
pensador, e cientes de que não há, na proposição 
aqui apresentada, qualquer embaraço às crenças 
religiosas, devemos nos despir de preconceitos e 
legislar de forma a promover os interesses maio-
res da nossa população, ou seja, o seu bem estar 
econômico. 

Por todas estas razões, apelo aos nobres pa-
res para que reflitam sobre a singeleza da proposta 
aqui defendida, sobre o seu alcance em termos de 
promoção do desenvolvimento e do emprego, sobre 
o fato de que não há custos envolvidos, apenas uma 
providência legislativa que provocará grande desen-
volvimento em diversos setores econômicos, assim 
como nos mais variados locais deste Brasil – praias, 
estâncias hidrominerais, cidades históricas, hotéis-
fazenda, trilhas ecológicas, o Pantanal, a Amazônia 
e mais quantos destinos turísticos existem em nos-
so País.

Apelamos, pois, aos nobres Parlamentares para 
que aprovem a presente proposição.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2006. – 
Deputado Edison Andrino.

PROJETO DE LEI Nº 6.477, DE 2006 
(Do Sr. Albérico Filho)

Altera o artigo 306 do Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de 
Processo Penal.

Despacho: À Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (mérito e art. 
54, RICD.

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei modifica a redação do artigo 306 

do Decreto-Lei 3.689, de 3 de Outubro de 1941 – Có-
digo de Processo Penal

Art. 2º O art. 306 do Decreto-Lei 3.689, de 3 de 
Outubro de 1941 – Código de Processo Penal – passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 306. Em 24 (vinte e quatro) horas 
depois da prisão em flagrante, será dada ao 
preso e à Defensoria Pública nota de culpa as-
sinada pela autoridade, com o motivo da prisão, 
o nome do condutor e os das testemunhas.

 ............................................................ .”

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

Justificação

O projeto de lei em epígrafe pretende alterar o 
Código de Processo Penal para dispor que, dentro 
de 24 (vinte e quatro) horas depois da prisão em 
flagrante, será entregue, à Defensoria Pública, có-
pia da nota de culpa assinada pela autoridade, com 
o motivo da prisão, o nome do condutor e os das 
testemunhas.
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Assim, será possível a prestação imediata de 
assistência judiciária ao preso, promovida por inter-
médio da Defensoria Pública. Com efeito, a intenção 
dessa reforma legislativa é conferir maior celeridade 
à defesa do preso, assegurando-lhe, destarte, o regu-
lar exercício dos direitos subjetivos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

A rápida atuação da Defensoria, nos casos de 
réu preso, possibilitará ao acusado, logo na fase 
investigatória, ter conhecimento claro da imputa-
ção, poder apresentar alegações contra a acusa-
ção, poder acompanhar a prova produzida e fazer 
contraprova, ter defesa técnica elaborada por ad-
vogado, cuja função, aliás, é essencial à Adminis-
tração da Justiça e poder recorrer da decisão que 
decretou a prisão.

Em verdade, o que se busca com a célere noti-
ficação da Defensoria Pública, nos casos de prisão, 
é a realização da Justiça, não somente no sentido 
de estrita legalidade, mas também de equidade, de 
legitimidade e de moralidade. Ora, justiça tardia não 
é justiça.

Note-se, pois, que o acesso efetivo à assis-
tência jurídica é corolário do exercício da ampla 
defesa e do contraditório, é pressuposto da justiça 
social em uma ordem democrática. Nesse sentido, 
a imposição de comunicação , em 24 (vinte quatro) 
horas, da nota de culpa, nos termos propostos, é 
instrumento que assegura, de fato, os direitos do 
cidadão comum, fato imperativo em um Estado de 
Direito Democrático. 

Assim, a nova sistemática do artigo 306 do Có-
digo de Processo Penal irá, outrossim, promover de 
pronto , a prestação de assistência jurídica integral e 
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recur-
sos, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV do Texto 
constitucional. 

Com efeito, não se pode deixar ao acaso o mo-
mento em que a Defensoria Pública será notificada a 
respeito da prisão em flagrante de determinado cidadão. 
Deve-se lembrar que a intervenção jurídica da Defen-
soria pode, de acordo com a atual redação do artigo 
em comento, demorar muito, uma vez que o paciente 
da medida repressiva, está com sua liberdade de ir e 
vir tolhida , e , por conseguinte, não poderá se dirigir 
àquela instituição essencial à função jurisdicional do 
Estado para pugnar por auxílio. Assim, a orientação 
jurídica e a defesa do preso necessitado estariam sen-
do prejudicadas. 

Isso posto, contamos com o apoio dos ilustres 
Pares para a aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2005. – Depu-
tado Albérico Filho.

PROJETO DE LEI Nº 6.481, DE 2006 
(Do Sr. Celso Russomanno)

Altera o artigo 5º da Lei nº 7.347, de 24 
de julho de 1985 – Lei da ação civil pública, 
e acrescenta inciso ao artigo 82 da Lei nº 
8.078 de 11 de setembro de 1990 – Código 
de Defesa do Consumidor.

Despacho: Às Comissões de: Defesa do 
Consumidor Constituição e Justiça e de Cida-
dania (mérito e art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o artigo 5º da Lei nº 7.347, 

de 24 de julho de 1985 – Lei da ação civil pública, e 
acrescenta inciso ao artigo 82 da lei 8.078 de 11 de 
setembro de 1990 – Código do Consumidor.

Art. 2º O art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho 
de 1985, passa a vigorar acrescido do § 7º, com a se-
guinte redação:

“Art. 5º A ação principal e a cautelar pode-
rão ser propostas pelo Ministério Público, pela 
União, pelos Estados e Municípios. Poderão 
também ser propostas pelas Comissões per-
manentes do Senado Federal ou da Câmara 
dos Deputados, por autarquia, empresa públi-
ca, fundação, sociedade de economia mista 
ou por associação que:

 ............................................................ .“

Art. 2º O art. 82 da Lei nº 8.078, de 11 de se-
tembro de 1990, passa a vigorar acrescido do inciso 
v, com a seguinte redação:

“Art. 82. .................................................
V – as Comissões Permanentes do Sena-

do Federal ou da Câmara dos Deputados.”

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

Justificação

Cabe ao Ministério Público promover o inquérito 
civil e a ação civil pública, para proteção do patrimônio 
público e social, do meio ambiente e de outros inte-
resses difusos e coletivos , nos termos do artigo 129, 
inciso III da Carta Maior.

Sobre esse mesmo tema, a Constituição Federal, 
menciona , ainda, que a legitimação do Ministério Pú-
blico para as ações civis previstas no art. 129, III, não 
impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses. 

Assim , a legitimidade ativa desse instrumento 
processual adequado para reprimir ou impedir danos 
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ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagísti-
co e à ordem econômica pode ir além do estabelecido 
na Lei Magna. 

É nesse sentido que a Lei nº 7.347, de 24 de 
julho de 1985, concedeu legitimidade ativa não só 
ao Ministério Público, mas também às pessoas es-
tatais autárquicas e paraestatais, assim como às as-
sociações destinadas à proteção do meio ambiente 
ou à defesa do consumidor para proporem a ação 
civil pública.

Nesse mesmo diapasão, vale lembrar que o arti-
go 82 constante do título III do Código do Consumidor 
ampliou o elenco de legitimados a proporem ação em 
defesa dos interesses e direitos dos consumidores e 
das vítimas. Desse modo, são partes legítimas, con-
correntemente, além do Ministério Público e de asso-
ciações legalmente constituídas há mais de um ano, a 
União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal 
e seus órgãos.

Assim, podem proceder à defesa dos direitos e 
interesses difusos ou coletivos as entidades e órgãos 
da administração pública, direta ou indireta, ainda que 
sem personalidade jurídica, especificamente destina-
dos à defesa dos interesses e direitos protegidos peto 
Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, as Comissões Permanentes do Se-
nado Federal e da Câmara dos Deputados, embora 
possuam competência constitucional para receber 
petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autorida-
des ou entidades públicas, e para realizar audiências 
públicas com entidades da sociedade civil, não podem 
propor ação civil pública. 

Desse modo , as ações das Comissões, por ve-
zes, não tem surtido o efeito desejado pela povo, por-
quanto lhes falta poder de coerção. Assim , o trabalho 
exaustivo das Comissões se perde com freqüência, 
fomentando o descrédito do Poder Legislativo peran-
te à sociedade. 

Com o presente projeto, visamos dotar as Co-
missões Permanentes da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal de legitimidade ativa na defesa de 
direitos e interesses difusos e coletivos, como forma 
de fortalecer o Poder Legislativo e de dotar a socie-
dade de mais um mecanismo eficaz para prevenir ou 
reparar danos a tais bens jurídicos.

Diante dessas considerações, esperamos contar 
com o apoio de nossos eminentes Pares no sentido 
da aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2006. – 
Deputado Celso Russomanno.

PROJETO DE LEI Nº 6.482, DE 2006 
(Do Sr. Celso Russomanno)

Altera os arts. 128 e 213 do Decreto-lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal, e dá outras providências.

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

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei tem por objetivo alterar os arts. 128 

e 213 do Decreto-lei Nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940, e a legislação penal correlata, a fim de substituir 
a expressão “estupro” por “assalto sexual”.

Art. 2º Os arts. 128 e 213 do Decreto-lei Nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art 128.……………………………………
…….................................................…………

Aborto necessário
I –.…………………………………………
Aborto no caso de gravidez resultante 

de assalto sexual
II – se a gravidez resulta de assalto se-

xual e o aborto é precedido de consentimento 
da gestante ou, quando incapaz, de seu re-
presentante legal.” (NR)

“Assalto sexual
Art 213.……………………………………

……............................................................…
Pena ………………………………………

……..................................................…” (NR)
Art. 3º O art. 232 do Decreto-lei Nº 1.001, de 21 

de outubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Assalto sexual
Art. 232.……………………………………

…………..............................................………
Pena.........…………………………” (NR)

Art. 4º O art. 1º, alínea “f”, da Lei Nº 7.960, de 
1º de janeiro de 1989, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art.1º ……………………………………
f) assalto sexual (art. 213, caput, e sua 

combinação com o art. 223, caput, e parágra-
fo único);

……..………………………………” (NR)
Art. 5º O art. 1.º, inciso V, da Lei n.º 8.072, de 

25 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte 
redação:
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“Art.1º ....................................................
 ..............................................................
V – assalto sexual (art. 213 e sua com-

binação com o art. 223, caput e parágrafo 
único);

…………………… ..........…………”(NR)

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

Justificação

O Código Penal, editado em 7 de dezembro de 
1940, trouxe a expressão “estupro” em seu art. 213 para 
definir o ato de constrangimento da mulher à conjunção 
carnal, mediante violência ou grave ameaça.

Por sua vez, a legislação penal correlata que se 
seguiu ao Código Penal (Decreto-lei n.º 1.001/69 – Có-
digo Penal Militar, Lei n.º 7.960/89 – Prisão temporária 
e Lei n.º 8.072/90 – Crimes hediondos) utiliza-se da 
mesma expressão.

Há de se ter em vista, contudo, que os referidos 
diplomas legais estão em descompasso com a mo-
derna legislação em vigor em outros países, que em 
substituição ao termo “estupro”, se utilizam da expres-
são “assalto sexual”.

Cite-se, a título de exemplo, as disposições cons-
tantes do Código Criminal do Canadá e da legislação 
federal e estadual em vigor nos Estados Unidos da 
América.

Há de se ter em observação, também, que o 
termo “estupro” traz consigo inegável carga de cons-
trangimento, violência, depreciação e mal estar mo-
ral, sentimentos negativos que foram associados à 
expressão ao longo de sua utilização. É de se afirmar 
que tão-somente o emprego desse jargão já imprime 
constrangimento à mulher vítima da conduta descrita 
no tipo que leva esse nome.

Em razão da utilização cada vez mais freqüente 
da expressão “assalto sexual”, proponho a moderniza-
ção da legislação penal brasileira, a fim de incorporá-la 
ao ordenamento jurídico pátrio.

Considerando a importância de que se reveste a 
proposição apresentada, conto com o apoio de meus 
nobres pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2006.– Depu-
tado Celso Russomanno

PROJETO DE LEI Nº 6.484, DE 2006 
(Do Sr. Celso Russomanno)

Acrescenta artigo à Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que “estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional” 
para indicar um conjunto de temas transver-

sais que devem ser incluídos nos currículos 
plenos do ensino fundamental e médio. 

Despacho: Às Comissões de: Educação 
e Cultura Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (Art. 54 Ricd) 

Apreciação:proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 
24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 27-A:

“Art. 27-A Nos currículos plenos do en-
sino fundamental e médio, observadas as dis-
posições do respectivo sistema de ensino, 
inserem-se, entre outros, os seguintes temas 
transversais:

I – educação ambiental;
II – educação para o trânsito;
III – defesa do consumidor;
IV – sexualidade humana;
V – questões da violência contra a mu-

lher;
VI – direitos das crianças, adolescentes 

e idosos;
VII – saúde e prevenção ao uso de dro-

gas;
VIII – educação tributária;
IX – ética e política;
X – proteção às pessoas portadoras de 

deficiência.”

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

Justificação

A atualização do currículo das escolas de ensino 
fundamental e médio é necessária e urgente. A veloci-
dade das transformações da vida humana, em todas as 
áreas do conhecimento exige permanente adequação 
da forma de ensinar e do conteúdo que é trabalhado 
nas instituições escolares. 

Assim como os estudantes clamam por algu-
ma formação profissional tanto ao término do ensino 
fundamental como do ensino médio também, exigem 
atualidade dos temas a serem desenvolvidos não só 
nas disciplinas tradicionais, mas, também na inclusão 
de novas disciplinas que estejam em consonância 
com a realidade. 

Os temas propostos integram as discussões 
dos seminários e conferências que se realizam nas 
instituições públicas e privadas, alguns são objeto 
de códigos, amplamente, divulgados como o Código 
de Trânsito e o Código de Defesa do Consumidor ou 
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estatutos, como o Estatuto da criança e do adoles-
cente, em vigência há quinze anos, ou, o Estatuto da 
pessoa portadora de deficiência, em discussão no 
Congresso Nacional.

Esperamos contar com o apoio dos nobres Pares 
para esta importante iniciativa.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Celso Russomanno.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.099, DE 2006 

(Do Sr. Eduardo Paes)

Ficam sustados os efeitos da Portaria da 
Emaer nº 22/4SC2, de 6 setembro de 2004, 
que Aprova a Revisão do Plano Diretor do Ae-
roporto de Jacarepaguá.

Despacho:à Comissão de: Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Mérito E Art. 
54, Ricd) 

Apreciação:Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam sustados os efeitos da Portaria 

da Emaer n.º 22/4sc2, de 6 setembro de 2004, que 
Aprova a Revisão do Plano Diretor do Aeroporto de 
Jacarepaguá.

Art. 2º O Poder Executivo, no âmbito da sua 
competência, adotará as providências necessárias à 
execução desse decreto.

Art. 3º O presente decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação.

Justificação

A presente medida que ora interponho, visa sustar 
ato do Poder Executivo, para que assim se preserve a 
segurança da população do Município do Rio de Janei-
ro/RJ, mais precisamente do bairro de Jacarepaguá. 

O Estado-Maior da Aeronáutica, aos dias 6 do mês 
de setembro de 2004, editou a Portaria nº 22/4SC2, 
que Aprova a Revisão do Plano Diretor do Aeroporto 
de Jacarepaguá. 

Todavia, a Revisão do Plano Diretor que a 
Portaria nº 22 aprovou, não leva em consideração 
a segurança e o bem estar dos moradores do Bair-
ro de Jacarepaguá, uma vez que a mesma não se 
preocupa em regularizar, de forma coerente, os 
serviços prestados por aquele Aeroporto, que em 
muito ultrapassam a capacidade física do seu fun-
cionamento. 

Destarte, esperamos que seja sustado o erro 
cometido pela Portaria nº 22, para que ao final, os cri-
térios para elaboração do Plano Diretor do Aeroporto 
de Jacarepaguá, possam ser revistos.

Sendo assim, conto com o apoio dos nobres Pares 
para aprovar o presente Projeto de Decreto Legislativo 
e sustar os efeitos da Portaria nº 22/4SC2 da Emaer, 
que pode comprometer o bem estar e a vida de várias 
famílias residentes no Bairro de Jacarepaguá, Municí-
pio do Rio de Janeiro/RJ.

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 2005 – Depu-
tado Eduardo Paes, PSDB/RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.579, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Rio Bonito – RJ.

Despacho:publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de 
ações para aparelhamento, adequação em unidade 
de saúde no Município de Rio Bonito– RJ.

A população carente do município de Rio Bonito, 
vem sofrendo com a má qualidade do serviço prestado 
de assistência médica. 

È comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.580, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e 
adequação em Unidade de Saúde no Mu-
nicípio de Resende – RJ.

Despacho:publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de 
ações para aparelhamento, adequação em unidade 
de saúde no Município de Resende – RJ.

A população carente do município de Resende, 
vem sofrendo com a má qualidade do serviço prestado 
de assistência médica. 
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È comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
atendidos em postos e hospitais sem infra-estrutura, 
com aparelhos defeituosos ou funcionando em esta-
do precário, colocando em risco o paciente, e o corpo 
de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica 
a população de nosso Estado, agradeço antecipada-
mente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

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

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao ilustre Deputado Mauro 

Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, em duas oportunidades, na passada 
Sessão Legislativa, defendi a modernização do Ae-
roporto do Cariri, em Juazeiro do Norte, levando em 
conta o incremento registrado em termos de turismo 
religioso, especialmente por parte dos devotos do Pa-
dre Cícero Romão Batista, cuja beatificação constituiu 
luta permanente e obstinada do saudoso Monsenhor 
Murilo de Sá Barreto, falecido em dezembro, abrindo 
lacuna impreenchível no clero cearense, do qual era 
figura preeminente, e acatada por suas virtudes in-
contáveis.

A direção da INFRAERO, confiada ao dinamismo 
de nosso ex-colega Carlos Wilson, começa a adotar as 
providências que objetivam concretizar aquela justíssi-
ma reivindicação, embora num ritmo considerado ainda 
lento, o que implica retardamento dos melhoramentos 
já programados e objeto das primeiras licitações.

No dia 24 de março, data natalícia do Padre Cí-
cero, são inúmeros os que demandam a região sul 
do Estado para reverenciar a memória imperecível do 
Patriarca, em meio a uma demanda que se renova a 
cada ano, sempre envolvendo um índice maior de vi-
sitantes.

Além disso, o desenvolvimento comercial da re-
gião vem assumindo conotações bem mais auspiciosas, 
o que torna imprescindível a restauração das atuais 
dependências do aeroporto, com a localização adequa-
da dos equipamentos do Corpo de Bombeiros, além 
de outras medidas indispensáveis que possam contri-
buir para uma maior expansão de seu espaço físico, 
como a duplicação das pistas, exigências reclamadas 
por entidades empresariais. É o caso da Câmara dos 
Dirigentes Lojistas.

O Prefeito Raimundo Macedo e o Presidente da 
Câmara, Vereador José de Amélia Duarte Júnior, fize-
ram chegar às autoridades competentes solicitações 
reiteradas, esperando-se que, sem mais tardança, se-
jam adotadas decisões capazes de viabilizar a reforma 
ora pretendida.

No contexto de importantes iniciativas que há sa-
bido adotar, o Presidente Carlos Wilson poderia deter-
minar prioridade para tal empreendimento, essencial 
a um mais intensivo movimento turístico naquela faixa 
territorial de nosso Estado.

Em longa reportagem publicada ontem na im-
prensa cearense, a questão do Aeroporto do Cariri é 
apresentada como fundamental para propiciar melhor 
atendimento aos usuários, muitos dos quais originários 
do sul do País e até do exterior que buscam conhe-
cer uma das mais progressistas áreas geográficas do 
Nordeste brasileiro.

Diante disso, dirijo-me, desta tribuna, à direção 
da INFRAERO e ao Governador Lúcio Alcântara, a fim 
de que, numa ação conjugada, possam promover as 
modificações que assumem caráter urgente, inadmitin-
do qualquer procrastinação, prejudicial aos interesses 
da população local.

Ainda ontem, em contato com o ex-Governador 
Adauto Bezerra e seu irmão Humberto Bezerra, de-
les ouvi apelo no mesmo sentido, conhecedores que 
são das alvissareiras perspectivas de que se cerca a 
estimulante expansão de Juazeiro, Crato, Barbalha e 
demais comunas integrantes da região sul.

Fica, pois, nossa veemente solicitação àquelas 
duas autoridades para que se congreguem, a fim de 
tornar realidade uma aspiração legítima do povo cea-
rense, especialmente dos que se acham radicados ali, 
e que se empenham por um maior impulso do nosso 
desenvolvimento e bem-estar social.

Que venha uma estação aeroportuária à altura 
do que anseiam os caririenses, com o apoio de todos 
os coestaduanos.

O SR. CARLOS NADER (PL – RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, na quinta-feira da semana passada, dia 19, um 
grupo de 33 turistas ingleses foi assaltado logo após 
desembarcar no Rio de Janeiro. O ônibus que levava 
os turistas foi interceptado por marginais, à noite, no 
Aterro do Flamengo. Eles perderam dinheiro, jóias, te-
lefones, máquinas fotográficas e documentos.

Esse episódio, por ter acontecido na principal 
porta de entrada dos turistas no Brasil, que é o Rio 
de Janeiro, evidentemente ganha maior repercussão. 
Mas, na verdade, turistas estrangeiros assaltados é fato 
comum em todas as grandes cidades brasileiras. E é 
um risco para a segurança dos visitantes, além de ser 
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um desastre para o setor. Um país que não consegue 
dar segurança aos visitantes estrangeiros, perde na 
imagem lá fora e em divisas aqui dentro.

O turismo é importante fonte de geração de em-
prego e renda. Essa indústria está entre as principais 
do mundo. Por essa razão, é extremamente levada a 
sério em todos os países. No Brasil foram adotadas 
algumas medidas, inclusive no Rio de Janeiro, com 
a criação de delegacias de polícia especializada no 
atendimento aos turistas.

Ainda assim é preciso lembrar que a falta de se-
gurança, que tanto atormenta o povo brasileiro, também 
vítima freqüente da ação marginal, constitui-se hoje num 
dos graves problemas para o País atrair mais turistas 
estrangeiros. Diversas agências e governos distribuem 
folhetos com recomendações para que cidadãos de ou-
tros países se previnam contra a falta de segurança no 
Brasil, notadamente no Rio de Janeiro. Creio que seja 
possível imaginar quantos milhares de turistas trocam 
de destino ao receber cartilhas desse tipo.

O Brasil é um país abençoado, com atrações das 
mais variadas para o visitante estrangeiro. Temos de 
tudo, para todos os gostos. O turismo cresceu muito 
em nosso País na última década em termos de infra-
estrutura, mas o item segurança continua sendo um 
problema não resolvido. E, enquanto não for, vamos 
continuar perdendo divisas, pois um acontecimento 
como o da semana passada tem repercussão imensa 
entre os agentes de viagem no exterior.

Precisamos de um plano de segurança que pos-
sa dar mais tranqüilidade a todos os brasileiros e, ao 
mesmo tempo, àqueles que escolhem nosso País 
para passear, muitas vezes com famílias inteiras reu-
nidas. As lembranças que devem levar são das nos-
sas belezas, da nossa hospitalidade, jamais da falta 
de segurança.

Sr. Presidente, passo a tratar de outro assunto. 
Apesar de alguns problemas localizados, o recadas-
tramento dos aposentados, que vem sendo feito pelo 
Ministério da Previdência, deverá se constituir num im-
portante instrumento de redução de pagamentos irre-
gulares. O principal objetivo da iniciativa do Ministério 
é exatamente este: recadastrar cerca de 15,5 milhões 
de aposentados e pensionistas e, dessa forma, reduzir 
seu déficit e os pagamentos indevidos.

Na primeira fase, o Ministério convocou para o 
censo previdenciário cerca de 2,4 milhões de apo-
sentados que estão com dados incompletos no ca-
dastro. O recadastramento foi iniciado em outubro e 
deve se estender até abril. Após esse prazo, o INSS 
prevê a suspensão dos pagamentos de quem não se 
recadastrou.

Até agora, entretanto, menos da metade do primei-
ro grupo fez o recadastramento, o que é preocupante, 
porque já estamos no final de janeiro. Para evitar pro-
blemas ocorridos na tentativa de recadastramento an-
terior, em 2003, quando os aposentados sofreram nas 
filas, desta vez o público-alvo foi separado em grupos. 
Mas dados do Ministério da Previdência apontam uma 
parcela considerável daqueles que deveriam ter feito 
o recadastramento em outubro e ainda não o fizeram, 
num contingente de 405 mil pessoas. 

A essas pessoas o INSS está enviando carta e 
publicou edital para que, no prazo de um mês, façam 
o recadastramento. Se não atenderem ao pedido, os 
pagamentos serão suspensos a partir de março. Te-
mos plena certeza de que a suspensão vai provocar 
descontentamentos, mas é importante frisar que o tra-
balho do INSS é louvável na determinação de reduzir 
fraudes. Por isso, é preciso apelar aos aposentados e 
pensionistas, inclusive a seus familiares, para que o 
recadastramento seja incentivado. No fim, o benefício 
é para todos.

Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
consta da pauta desta convocação extraordinária o 
Projeto de Lei nº 3.462, de 2000. Ele busca corrigir 
uma injustiça, uma arbitrariedade, um processo de 
perseguição patrocinado contra os trabalhadores da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Referi-me à injustiça porque neste Parlamento 
aprovamos matéria de idêntico teor para restabelecer 
a condição de trabalhadores em diversas empresas 
que passaram pelo mesmo processo de demissão e 
perseguição de que foram vítimas os trabalhadores 
dos Correios, na última década, particularmente em 
relação à derradeira greve, promovida para buscar re-
solver problemas internos.

Amanhã , dia 25 de janeiro, o Brasil comemora, 
juntamente com os trabalhadores da empresa, o Dia 
do Carteiro, que representa, embora assim expresso, 
o dia de todos os trabalhadores da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, uma das melhores do País, 
que fechou o balanço com o maior lucro da sua história 
e presta serviço à altura, reconhecido pela sociedade. 
Está na hora de nós, no Parlamento, reconhecermos 
isso, aprovando esse PL, restabelecendo a situação 
de trabalho, readmitindo esses trabalhadores.

Deixo registrado o nosso apelo para que paute-
mos a matéria e haja disposição do nosso Líder em 
exercício, Luiz Eduardo Greenhalgh, de conversar com 
o Governo, a fim de resolvermos de uma vez por to-
das a questão dos trabalhadores anistiados dos Cor-
reios, que precisam voltar ao trabalho para cumprir 
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em plenitude a anistia. No dia de amanhã, esse seria 
um bom presente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O   SR. GERALDO RESENDE (PPS – MS. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, meu pronunciamento versa sobre ilici-
tudes apontadas pela Controladoria-Geral da União.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho hoje 
manifestar orgulho por esta Casa. No começo de 2005, 
quando a morte das crianças indígenas por desnutrição 
em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul veio à tona, na 
imagem chocante da menina Géria, em toda imprensa, 
este Parlamento reagiu e nomeou Comissão Externa 
para a verificação in loco da situação.

Composta por Teté Bezerra, Thaís Barbosa, Thel-
ma de Oliveira, Fernando Gabeira e João Grandão, re-
latada pela Deputada Perpétua Almeida e coordenada 
por mim, a Comissão fez um relatório com constatações 
sérias e embasadas em soluções plausíveis. 

Vimos problemas correlatos à desnutrição con-
tribuírem para a morte das crianças: deficiência na 
prevenção e assistência à saúde, no abastecimento 
de água e saneamento; trabalho indígena sob condi-
ções análogas à escravidão; retenção dos cartões de 
benefícios de aposentadoria de indígenas por comer-
ciantes; ineficiente distribuição de alimento pelo Go-
verno Estadual; confinamento em pequenas reservas 
e outras mazelas.

Apontamos irregularidades em licitações e con-
tratos públicos, revelando uma relação promíscua en-
tre gestores públicos e a iniciativa privada com reflexo 
direto na morte das crianças. As mesmas autoridades 
que fugiram do debate, negaram dados verídicos e 
repudiaram fatos que saltavam aos olhos, tentaram 
desqualificar o trabalho, tratando-o como uma atitude 
politiqueira. Fracassaram.

A qualidade do trabalho da nossa Comissão foi 
tamanha que passou a tanger os Ministérios, além da 
presidência da Fundação Nacional de Saúde, que já 
vinham agindo com equipes interministeriais e inter-
venções, mudando rumos, substituindo comandos e 
colaborando com os trâmites destinados a desvendar 
atitudes viciadas pela incompetência e má-fé que ti-
veram relação direta com a reversão da tendência 
decrescente da mortalidade infantil até 2002, quando 
gráficos e índices passaram a apontar para a tragédia 
que eclodiu em 2005.

Hoje nos impulsiona à tribuna o relatório da Con-
troladoria-Geral da União que confirmou apontamentos 
da Comissão Externa, destacando que na FUNASA, 
em Mato Grosso do Sul, de 65 processos licitatórios 
analisados foram detectadas 71 improbidades ou ir-
regularidades.

Ilícitos confirmaram-se em contratos com alte-
ração irregular do valor e gastos excessivos com a 
manutenção dos veículos da FUNASA e a manuten-
ção de bombas submersas com valores 50% maiores 
que de equipamentos novos. E mais: despesas com 
veículos que não pertencem à FUNASA; notas fiscais 
sem execução de serviços; reajuste contratual sem 
termo aditivo etc.

Quanto à Prefeitura Municipal de Dourados, a 
CGU comprovou que o projeto de atendimento de 300 
famílias no Centro de Referência da Assistência So-
cial – CRAS da aldeia de Bororó foi dividido para 150 
famílias de índios e 150 famílias no CRAS do Bairro 
Cachoeirinha.

Ainda segundo a CGU, a Prefeitura de Dourados 
foi irresponsável ao permitir a construção de casas nas 
aldeias, que ficaram conhecidas como “casas de cho-
colate”, que se desmanchavam, qualificadas pela CGU 
como obras sem sustentabilidade, com mão-de-obra 
desqualificada, pondo em risco os moradores.

Na obra da Casa de Saúde Indígena de Dourados, 
a CGU constatou valor de 15,8% acima do constante 
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 
da Construção Civil – SINAPI.

Já quanto à FUNAI, em seu Núcleo de Apoio Lo-
cal de Dourados verificou-se falta de licitação para a 
aquisição de combustíveis, locação de veículos, aqui-
sição de passagens e manutenção de veículos. Pior: 
a CGU aponta falta de controle da frota, da localiza-
ção de veículos oficiais e a ausência de inquérito para 
apuração de desvios, roubos ou desaparecimentos de 
patrimônios.

O quilate das respostas que obtivemos da CGU é 
o mesmo que esperamos de órgãos como o Ministério 
Público, Federal e Estadual, e o Tribunal de Contas da 
União, que já ruma na mesma direção da CGU.

Engana-se quem pensa que a guarda foi baixa-
da. Estamos atentos à preservação e queda dos índi-
ces de mortalidade infantil indígena. Para tanto, temos 
contado com a importante participação da imprensa, 
como o jornal Correio do Estado, de Mato Grosso do 
Sul, cuja primeira página de hoje traz: Corruptos des-
viaram verbas de índios, confirma a CGU.

Estamos a postos, nós e a sociedade.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a 

publicação deste pronunciamento nos meios de co-
municação desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. DR. HELENO (PSC – RJ. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, o Corpo de Bombeiros 
do Rio de Janeiro vive momentos realmente alvissa-
reiros. Há preocupação, por parte dos Poderes Execu-
tivos do Estado e do Município de Duque de Caxias, 
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representados pela Governadora Rosinha Garotinho 
e pelo Prefeito Washington Reis, em procurar também 
humanização nas dependências da organização.

Esse fato é concreto e acaba de ocorrer com o 14º 
Grupamento de Bombeiros Militar de Duque de Caxias, 
que passou a exibir um novo visual em sua fachada. 
A obra foi inaugurada na manhã da última quarta-fei-
ra, dia 11 janeiro de 2006. Na ocasião foram também 
inaugurados 2 alojamentos femininos – um para oficial 
e outro para praças –, além de uma sala de instruções 
e outra para reuniões. É importante destacar que es-
sas obras tiveram início apenas em setembro de 2005, 
com o objetivo de dar melhores condições de trabalho 
ao efetivo daquela unidade operacional.

A solenidade foi marcada por momentos bastante 
emocionantes. Estiveram presentes o Exmo. Sr. Secre-
tário de Estado da Defesa Civil e o Comandante-Geral 
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de 
Janeiro, Coronel Carlos Alberto de Carvalho. 

Durante a cerimônia, o Comandante do 14º Grupo 
de Bombeiros Militar, Coronel Jorge Sampaio de Deus 
Filho, e sua tropa homenagearam o Comandante-Geral 
pelo eficiente desempenho profissional à frente da-
quela corporação.

A solenidade contou ainda com as presenças do 
Prefeito do Município de Duque de Caxias, Sr. Washing-
ton Reis, que também foi agraciado, e deste Deputado, 
emérito defensor e maior canalizador de recursos para 
aquele Município.

É digna de registro, carinho, amizade e dedica-
ção a maneira com que os militares daquela unidade 
operacional receberam o Prefeito Washington Reis, 
um dos responsáveis diretos pelos inúmeros benefí-
cios que estão sendo implementados naquela organi-
zação militar.

Estiveram ainda presentes à solenidade as se-
guintes autoridades: o Coronel Idilberto Antônio Calixto, 
Assessor Especial do Governo do Estado; os Deputados 
Estaduais Geraldo Rodrigues, Dr. Gilberto Silva e Dr. 
Jorge Teodoro (Dica), além dos Secretários Municipais 
Tenente-Coronel Carlos Eduardo Merenlender, Secre-
tário da Defesa Civil; Sr. Jorge Resende, Secretário 
de Desenvolvimento; Sr. Orlando Silva, Secretário de 
Administração; Sr. Carlos Grillo, Secretário de Obras; 
e Sra. Selma Silva, Secretária de Educação.

Parabenizo a Governadora Rosinha Garotinho e 
o Prefeito Washington Reis pela parceria firmada e que 
deu certo, como pode ser comprovado pelos inúmeros 
frutos já produzidos.

Cumprimento o Coronel Jorge Sampaio de Deus 
Filho pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo 
à frente do 14º Grupo de Bombeiros Militar, sediado 
em Duque de Caxias. Esse trabalho se reflete no modo 

ordeiro e eficiente com que os seus comandados en-
frentam as inúmeras missões do dia-a-dia. Parabéns 
Comandante!

Era o que tinha a dizer.
O SR. FRANCISCO APPIO (PP – RS. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, desejo protestar pelo fechamento do Posto 
de Fiscalização em Guaíba, no Rio Grande do Sul, na 
BR-116, diante de resolução da Secretaria da Fazenda 
que optou por utilizar as volantes na fiscalização dos 
caminhões de cargas do meu Estado. Das 90 volan-
tes, apenas 42 atuam; as outras necessitam de novos 
veículos e contratação de pessoal.

Já sentimos a reação dos caminhoneiros, pois a 
fiscalização no posto era feita com toda a segurança. 
Eles temem a fiscalização nas estradas, pois a freqüen-
te ação de quadrilhas, transvestidas de patrulheiros 
rodoviários, já foi denunciada aqui. Quem vai parar à 
noite em local não seguro, como posto da Fazenda ou 
da PRF? Vamos criar condições para o surgimento de 
quadrilhas disfarçadas de fiscais.

Dirijo apelo ao Secretário Paulo Michelucci para 
que reveja essa resolução, perigosa para o transpor-
tador, sob o ponto de vista de sua segurança.

Sr. Presidente, passo agora a tratar de outro as-
sunto. Com o Protocolo de Kyoto já em vigor, do qual 
o Brasil é signatário, nos empenhamos na redução 
da emissão de poluentes que afetam a camada de 
ozônio. 

Queremos registrar nossa preocupação e muitas 
das iniciativas já tomadas, entre as quais, mais recen-
temente, a da FETRANSESC, a qual vou relatar. O es-
tudo dessas iniciativas, as propostas do seqüestro de 
carbono e os Créditos de Carbono Solidários poderão 
ser acessados em nossa página virtual, cujo endereço 
é www.appio.com.br.

O TRC – Transporte Rodoviário de Cargas está 
engajado no combate à poluição e tomou a iniciativa 
de reduzir a emissão de poluentes. Adota inovações 
tecnológicas para reduzir a emissão de gás carbono 
e ruídos.

A utilização do diesel gera a emissão de gases 
que afetam a camada de ozônio. Portanto, toda ação 
para reduzir o consumo do combustível resultará em 
menor emissão de poluição atmosférica.

Cada carro despeja anualmente na atmosfera uma 
quantidade de CO² equivalente a 4 vezes o seu peso. 
Mais de 4 bilhões de toneladas de CO² são emitidas 
pelos veículos da frota mundial, anualmente.

A frota brasileira superou a marca dos 37 milhões 
de veículos, rodando por quase 100 mil quilômetros de 
rodovias federais, estaduais e municipais. Esse impacto 
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na emissão de gases (1,8 bilhão de toneladas ao ano) 
é de responsabilidade dessa frota de veículos.

A concentração na região urbana intensifica a 
poluição, especialmente pela manutenção da frota 
antiga. Veículos fabricados nos anos 70 continuam 
rodando normalmente.

Os carros novos já adotaram as severas e novas 
exigências do CONAMA, que entraram em vigor em 1º 
de janeiro de 2006. Um automóvel novo gera ruídos 
equivalentes a 10 carros antigos.

Dessa frota, pouco mais de 2 milhões são veí-
culos de transporte de cargas e passageiros (cami-
nhões/ônibus), que contribuem com menos de 7% da 
poluição. 

Além de transitarem por áreas pouco habitadas, 
onde as conseqüências da emissão dos gases são 
menores, os caminhões têm vida útil menor que os 
automóveis – na média, 18 anos; depois deixam de 
circular.

Pelo gerenciamento e monitoramento das em-
presas, já foram adotadas, na busca da redução de 
custos, medidas como a utilização de monitoramento 
e equipamentos constantemente aperfeiçoados.

Caminhões novos saem de fábrica com cata-
lisadores, porém insuficientes. O desafio é reduzir 
entre 6% e 12% a emissão do gás carbônico, gerado 
na combustão do diesel dos motores dos mais de 2,1 
milhões de caminhões.

As conseqüências do efeito estufa são visíveis, 
como o sumiço do inverno, substituído por temperatu-
ras elevadas, em prejuízo da produção primária e do 
agronegócio no sul do País.

Elogiáveis são ações como a iniciativa da Federa-
ção das Empresas de Transporte de Cargas de Santa 
Catarina, pelo seu Presidente, Pedro Lopes, respon-
sável pela frota que causa a emissão de 10 milhões 
de toneladas de CO².

A aplicação de tecnologias pretendidas pelo FE-
TRANSESC fará do Estado catarinense pioneiro no 
maior projeto de Créditos de Carbono do mundo. Além 
de obter incentivos, reduzirá os custos operacionais, 
bem como o habilitará ao ISO 14001. A vantagem prin-
cipal é que proporcionará grande redução de emissões 
de gases do efeito estufa e gases tóxicos à saúde.

A FETRANSESC trabalha no sentido de implantar 
um grande programa de redução de gás carbônico, ini-
ciando pela frota catarinense, com o apoio do Governo 
do Estado, da CNT e do SEST/SENAT.

Em Santa Catarina, informa o Presidente Pedro 
Lopes, estão cadastrados 2.108.510 veículos, dos quais 
98.117 caminhões, bem como 25.387 caminhões tra-
tor, 12.256 ônibus e 6.362 microônibus.

Além de reduzir a emissão de poluentes, habilitará 
o transportador ao programa de Créditos de Carbono 
Solidários, com certificados negociáveis, conforme o 
Protocolo de Kyoto já em vigor, sobre os quais tratarei 
oportunamente.

Todos os veículos fabricados no Brasil movidos 
a diesel já adotam motores que buscam a queima per-
feita desse combustível para a redução das emissões 
e consumo. 

Quem cumpre as regras do CONAMA tem direito 
ao Selo do PROCONVE – Programa de Controle da 
Poluição do Ar por Veículos Automotores. O programa 
estabelece limites de 2,1 gramas por quilowatt/hora para 
o monóxido de carbono, além de 0,66 gramas para o 
hidrocarboneto, 5 gramas para o óxido de nitrogênio 
e 0,10 gramas para materiais particulares.

Avançamos muito com a introdução de motores 
eletrônicos, que consomem de 5% a 10% de diesel a 
menos, com menor necessidade de manutenção, re-
duções de 50% na emissão de monóxido de carbono 
e 75% na emissão de ruídos. 

Destaco outras ações importantes adotadas no 
TRC:

1) Novas tecnologias incorporadas pelas mon-
tadoras;

2) Sistemas de injeção de combustível;
3) Conversores catalíticos;
4) Sistemas de absorção de vapores de com-

bustível;
5) Equipamentos de medição e instalação de la-

boratórios de controle de emissão;
6) Evolução do combustível;
7) Retirada do chumbo da gasolina;
8) Adição de álcool à gasolina e redução grada-

tiva do teor de enxofre do diesel.
A FETRANSESC solicitou estudos de tecnologia 

avançada na redução de poluentes e encontrou projetos 
interessantes. Tenta a implantação na frota catarinense 
e desenvolve atividades junto aos demais sindicatos do 
País, através da CNT, que já mostrou sua capacidade 
gerencial no Projeto Economizar. O objetivo é ampliar 
e expandir o projeto para todo o País.

A queima da gasolina responde sozinha por 35,7% 
das emissões de poluentes. Com outros combustíveis, 
chega a 88,7% das emissões de gases. A energia é 
responsável pela emissão de 76% do metano e dióxi-
do de carbono existente no ar. No País as empresas 
de transporte rodoviário de cargas consome 50% dos 
derivados de petróleo.

Convém registrar que importante pesquisa revelou 
que a poluição atmosférica mata indiretamente 8 pes-
soas por dia, em média, na cidade de São Paulo. 
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Paulo Caleffi, um dos mais destacados líderes 
do TRC gaúcho, Presidente da FETRANSUL, adverte 
que existem formas confiáveis de mensurar o dano 
ambiental, mas também meios de reduzi-lo. Porém, há 
necessidade de incentivarmos os projetos, pesquisados 
na maioria das vezes pela iniciativa privada.

Lembra que o Ministério da Indústria e Comércio 
tem programa com a CNT para estimular os projetos 
de redução de combustíveis, premiando anualmente 
os 3 melhores trabalhos.

Caleffi apela para as empresas com projetos de 
redução que os apresentem ao Governo, que poderá, 
como contrapartida, beneficiá-las com incentivos para 
compensar o investimento.

Estudos realizados mundialmente por cientistas 
comprovam que um terço do aquecimento global é pro-
veniente das emissões veiculares (75% dos veículos 
de TRC e passageiros).

O Brasil, repito, é signatário do Protocolo de Kyo-
to e adianta seus programas de combate à poluição, 
pois, além da qualidade de vida, sabe que existem 
vários países interessados em comprar Créditos de 
Carbono gerados aqui.

A busca de opções energéticas esbarra nos cus-
tos. Reproduzimos agora reportagem da revista CNT 
Transporte Atual sobre o tema:

Vantagem ambiental encarece produto 
Veículos a hidrogênio ou eletricidade praticamente 

não poluem o ar. Não usam motor a combustão, não 
fazem ruídos e são movidos por um gerador de ener-
gia elétrica com, no mínimo, 10kW. Porém, vantagens 
ambientais e geração de eletricidade resultam em pro-
dutos mais caros para o consumidor final. 

As grandes montadoras já desenvolveram pro-
tótipos equipados com tanques de hidrogênio e motor 
elétrico. Na Califórnia (EUA), por exemplo, já há veículos 
circulando com essa tecnologia. Aviões a hidrogênio, 
testados nos Estados Unidos e Rússia, só não estão 
em operação por falta de estrutura de abastecimento 
nos aeroportos. A tecnologia tem também uso militar 
em submarinos, ainda restrita a poucos países. 

No Brasil, motores flexíveis que utilizam até 4 ti-
pos diferentes de combustível, entre eles álcool e gás 
natural, tomaram conta do mercado. A Chevrolet, por 
exemplo, lançou o motor 1.8 Flexpower, bicombustível 
com sistema de injeção seqüencial e acelerador ele-
trônico. A tecnologia permite economia de combustível 
e redução significativa na emissão de poluentes. Se-
gundo o vice-presidente da GM do Brasil, José Carlos 
Pinheiro Neto, o coletor de escape, do tipo tubular com 
catalisador integrado, traz outras vantagens, como a 
redução no tempo de aquecimento dos catalisadores, 
reduzindo ainda mais o índice de emissões. ‘Traba-

lhamos incessantemente em busca de novas tecno-
logias’, afirma.

As montadoras brasileiras já deram a largada no 
Proconve (Programa de Controle da Poluição do Ar por 
Veículos Automotores), que estabelece um cronograma 
gradual para a redução de poluentes. Estão, atualmente, 
na fase 4 do Proconve, desenvolvendo motores com 
emissões menores de material particulado, através de 
melhorias no processo de combustão. Para isso, estão 
otimizando a geometria da câmara de combustão e dos 
bicos, aumentando a pressão das bombas injetoras e 
adotando a injeção eletrônica. Para o futuro, o progra-
ma prevê a introdução de catalisadores de oxidação, 
filtros de particulados e a recirculação de gases.

Veículos movidos a hidrogênio ainda estão longe 
da realidade brasileira, mas se tornaram a alternativa 
dos Estados Unidos ao Protocolo de Kyoto, acordo mun-
dial para reduzir a emissão de poluentes no planeta, 
que o governo norte-americano se recusa a assinar”. 

Agora cito publicação da revista eletrônica Com 
Ciência:

“Créditos de Carbono Solidários
Recursos naturais preservados podem, 

em breve, ser sinônimo de dinheiro e, quem 
sabe, da aplicação prática do conceito de de-
senvolvimento sustentado. Países que não 
têm que diminuir suas emissões de dióxido 
de carbono (CO²), segundo normas prelimi-
nares (ainda não ratificadas) estabelecidas 
pela Conferência das Partes, realizada na 
cidade de Kyoto, no Japão, em 1997, podem 
desenvolver projetos com o objetivo de emitir 
as chamadas CERs (Reduções Certificadas 
de Emissões, tradução da sigla em inglês). As 
CERs são derivativos financeiros, ou créditos, 
interessantes às empresas dos países que 
devem, obrigatoriamente, reduzir as emissões 
de CO², o mais nocivo de todos os gases de 
efeito estufa. No entanto, mais do que enten-
der esse processo, é preciso também compre-
ender o que pode estar implícito na onda do 
crédito de carbono, o qual muitos teimam em 
chamar de commodity.

Para entender a estrutura básica desse 
processo, basta voltar à década de 80, quando 
estudos científicos passaram a levantar sus-
peitas de que a temperatura média do planeta 
estaria aumentando. A partir dessas suspeitas, 
o Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA) e a Organização Meteoro-
lógica Mundial criaram o IPCC (Painel Intergo-
vernamental sobre Mudanças Climáticas, sigla 
em inglês). Foram as conclusões dos estudos 
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do IPCC sobre mudanças climáticas que de-
ram apoio científico à Framework Convention 
on Climate Changes (Convenção-Quadro das 
Nações Unidas Sobre a Mudança do Clima), 
a qual foi assinada por cerca de 175 países 
durante a Rio 92. Com o surgimento dessa 
Convenção, também conhecida como FCCC, 
seus países signatários passaram a reunir-se 
periodicamente para discutir e tentar solucionar 
o aumento da temperatura da Terra. 

Concluindo que a principal causa das 
mudanças climáticas pelas quais passa o pla-
neta é o aumento da concentração de gases 
que provocam o efeito estufa, a Conferência 
das Partes chegou à proposta do Protocolo 
de Kyoto. É nesse Protocolo que os países em 
desenvolvimento, e que mantêm, ao menos 
relativamente, preservados os seus recursos 
naturais, podem passar a se inspirar para de-
senvolver projetos visando à sustentabilidade 
social e ambiental. Isso porque a essência do 
Protocolo determina que quem polui deve as-
sumir financeiramente as conseqüências disso. 
Assim, quem mais poluiu desde a Revolução 
Industrial (os países que hoje são chamados 
desenvolvidos) deverá pagar pelos prejuízos 
causados ao ambiente, ou compensar essa 
falta investindo, por exemplo, na recuperação 
e manutenção de áreas verdes, cuja maior 
parte ainda está nos países pobres. 

Seqüestro do Carbono
Considerando a incalculável quantidade 

de dióxido de carbono já emitida por esses 
países no decorrer das décadas, é simples 
imaginar que a conta do prejuízo é bastante 
alta. Assim, para amenizar o seu pagamento, 
o Protocolo de Kyoto disseminou a idéia do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 
e das CERs. O objetivo do MDL é a busca de 
alternativas de tecnologias limpas (não-poluido-
ras) para, por exemplo, a geração de energia, 
reduzindo as emissões de CO² na atmosfera. 
Há também os projetos voltados para a área 
florestal, que devem ajudar a diminuir o CO² 
presente na atmosfera pela absorção feita pela 
vegetação através da fotossíntese. É o que se 
chama de ‘seqüestro do carbono’’.

Para entender o que significam o MDL e 
as CERs é preciso ter clara a divisão existente 
entre os países, e que ficou estabelecida no 
Protocolo de Kyoto. Eles estão divididos em 
dois grupos: os que precisam reduzir suas 
emissões de poluentes e aqueles que não es-

tão obrigados a tais reduções. O Brasil, assim 
como outros países em desenvolvimento que 
não precisam diminuir suas emissões de dió-
xido de carbono, pode vender essa redução 
através dos créditos de carbono conseguidos 
com as CERs. 

As transações internacionais ao redor dos 
créditos de carbono já estão acontecendo. No 
início de julho, a Holanda enviou um represen-
tante do seu Ministério do Ambiente e Desen-
volvimento Urbano para negociar créditos de 
carbono com governo e empresários brasilei-
ros. A Holanda é um dos 39 países que estão 
obrigados pelo Protocolo de Kyoto a reduzir, 
de 2008 a 2012, emissões de dióxido de car-
bono e outras substâncias nocivas a um índice 
5,2% menor do que o índice global registrado 
em 1990. A iniciativa holandesa pode render 
250 milhões de euros, que serão destinados à 
redução de 200 milhões de toneladas de car-
bono. É certo que os países que têm tomado a 
dianteira nessas transações financeiras inter-
nacionais estão em vantagem sobre os demais. 
Os preços da tonelada de carbono ainda não 
foram fixados pelo mercado.”

Sr. Presidente, solicito a todos que visitem nos-
so site do SOS Caminhoneiro, na página www.appio.
com.br, e conheçam nossos projetos no controle am-
biental.

Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados. 

O SR. PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho de histórica reunião do meu parti-
do. Aproveito a oportunidade para congratular-me com 
todos os companheiros do PMDB, de todo o Brasil, 
inclusive com o meu eterno Presidente, Deputado 
Mauro Benevides.

Foi uma das reuniões mais tranqüilas que fizemos, 
na qual decidimos por unanimidade que lançaremos 
candidato para as eleições prévias do partido, a serem 
realizadas no dia 19 de março. Delas participarão o 
Governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, 
e o Secretário de Segurança Pública do Governo Es-
tado do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho. Num  clima 
de muita parceria e entendimento, ficou acordado que 
ambos disputarão as eleições prévias. Rigotto agrade-
ceu a Garotinho por apoiar a medida. 

Está de parabéns o PMDB, que, marchando uni-
do para as prévias, certamente oferecerá ao País a 
opção de voto em 2 experientes candidatos e homens 
de bem: Garotinho e Rigotto.
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O PMDB será a grande opção das próximas elei-
ções. Conclamo aqueles que podem votar a não se abs-
terem, a se movimentarem e a escolherem Garotinho 
ou Rigotto. O partido está pronto para oferecer à Nação 
uma opção, a terceira via mais esperada. E, e com a 
sua história e os seus quadros, haverá de fazê-lo.

Parabéns, peemedebistas! Parabéns, Michel Te-
mer, meu Presidente!

Muito obrigado.
O   SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pronuncia o 

seguinte discurso) – Sr. Presidente,  Sras. e Srs. De-
putados, em 22 de janeiro próximo passado, conforme 
anunciei nesta tribuna, tive a honra de participar da 
celebração solene de inauguração do Santuário Santa 
Paulina, na cidade de Nova Trento, em Santa Catarina, 
presidida por S.Exa. o Sr. Arcebispo de Florianópolis, 
Dom Murilo Krieger.

Registre-se que fiquei estarrecido com o expressi-
vo número de autoridades religiosas vindas da Europa, 
África e outros continentes, além dos arcebispos de 
Curitiba, Lages, Joinville e Santarém no Pará, deze-
nas de padres e mais de 300 irmãs. Presentes ainda 
na solenidade o Governador em exercício, Dr. Jorge 
Mussi, Deputados Estaduais Rogério Mendonça, João 
Henrique Blasi e Paulo Eccel.

O Santuário consiste num monumento de con-
creto, aço, vidro e granito, com 6,9 mil metros quadra-
dos de área coberta e 42 metros no ponto mais alto 
da cidade. Em seu interior, 3 mil pessoas poderão se 
sentar em bancos feitos de madeira clara, compondo 
um anfiteatro com o altar de granito no centro, sob um 
pé-direito de 28 metros. A comunidade de Vígolo, a 6 
quilômetros do centro da cidade, que tem pouco mais 
de 10 mil habitantes, recebeu cerca de 30 mil visitan-
tes, conforme pude constatar.

Nova Trento situa-se a 75 quilômetros de Flo-
rianópolis, abrigada em um dos Vales da Serra do 
Mar, com cerca de 10 mil habitantes, em sua maioria 
descendentes de imigrantes da região de Trento, que 
chegaram ao Brasil em 1875.

Todos os meses, milhares de peregrinos visitam 
Nova Trento, a grande maioria em busca das graças 
e das bençãos de Madre Paulina, culminando, no se-
gundo domingo de julho, com uma festa em sua ho-
menagem. Outras datas marcantes são o aniversário 
de beatificação da Madre e feriados religiosos como 
Corpus Christi e Finados. Nesses dias são realizadas 
romarias e peregrinações ao Santuário e também 
bençãos especiais.

O recém-inaugurado Santuário Santa Paulina é 
um espaço sagrado onde as pessoas podem passar 
o dia passeando, rezando, contemplando a natureza 

através de flores, plantas, água, pedras, animais, pás-
saros, trilhas etc.

Considero esse evento religioso como um dos 
mais emocionantes e organizados do País. Destaque-
se a participação de 7 corais unificados, com mais de 
150 componentes.

Parabenizo, portanto, a Congregação das Irmã-
zinhas da Imaculada Conceição, que, com a ajuda de 
fiéis e peregrinos, bem como da Prefeitura, Vereadores 
e outras lideranças, puderam alcançar mais um sonho 
a serviço da evangelização. Cumprimento, extensiva-
mente, a Sra. Prefeita do Município, Sandra Rachadel, 
e Vereadores que não pouparam esforços na concre-
tização e apoio às potencialidades da região, visando 
em especial, ao bem-estar dos visitantes e à qualidade 
de vida da comunidade neotrentina. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. LINCOLN PORTELA (PL – MG. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, exemplo edificante de funcionário público, 
o Juiz Federal Odilon de Oliveira diariamente tem a 
vida posta em risco. Lotado há um ano em Ponta Porã, 
Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, esse 
corajoso representante da Justiça já condenou 114 tra-
ficantes, cujas penas totalizam 919 anos de cadeia.

O preço que o magistrado paga por seu destemor 
é muito alto. Sua família mora na Capital do Estado 
sob proteção policial. E ele próprio vive escoltado por 
7 agentes federais durante 24 horas, dorme no fórum 
da cidade e só sai por estrita necessidade. Apesar dos 
protestos dos familiares e dos amigos, o Juiz Odilon 
mantém-se imperturbável e segue sua jornada.

Queira Deus que mais servidores públicos sigam 
o exemplo do bravo Odilon de Oliveira e incorporem 
esta qualidade tão elementar, mas de fundamental im-
portância à realização da verdadeira justiça em nosso 
País: o cumprimento do dever. Só isso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROBÉRIO NUNES (PFL – BA. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, no último fim de se-
mana estive no Município de Anagé, acompanhado do 
Presidente da Câmara Municipal, meu amigo Antônio 
Henrique, da Vereadora Lucinha e de diversas lideran-
ças. Fui ao imenso Bairro de Vila dos Umbuzeiros, com 
casas em construção e outras boas já construídas. O 
bairro está praticamente dentro da cidade, mas ainda 
não tem energia. Acompanhamos de perto o sofri-
mento do povo e nos comprometemos a lutar junto ao 
Governo do Estado e ao Presidente da COELBA para 
levar eletrificação rural para mais de 200 famílias que 
ainda vivem às escuras.

No domingo, estive na cidade de Nova Canaã, 
acompanhado da população local, de lideranças po-
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líticas, como o Prefeito Marival Fraga, o Vice-Prefeito 
Dinho e diversos Vereadores do Distrito de Itajaí, para 
participar dos festejos de São Sebastião.

Quero registrar o brilhante trabalho que vem sen-
do feito pelo Prefeito Marival Fraga. Parabenizo o Vice-
Prefeito, os Vereadores e a população local por ter es-
colhido um Prefeito dinâmico, austero e trabalhador.

Muito obrigado.
O SR. SIMÃO SESSIM  (PP – RJ. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, na sexta-feira passada, 20 de janeiro, a 
população da Baixada Fluminense, no Estado do Rio 
de Janeiro, viveu momento muito importante, eu diria 
singular, de sua vida, ao recepcionar, nas cidades de 
Queimados e Duque de Caxias, com festa e muita ale-
gria, o Exmo. Sr. Presidente da República, Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Não resta a menor dúvida de que a ida de S.Exa. 
ao Rio de Janeiro foi mais uma grande conquista da 
bancada fluminense, sobretudo dos representantes 
da Baixada Fluminense nesta Casa, em torno de 8 
Parlamentares. Graças a Deus, a bancada, unida, 
está conseguindo passar para o Chefe da Nação bra-
sileira a necessidade de o Governo Federal olhar com 
um pouco mais de carinho e atenção a nossa sofrida 
Baixada Fluminense.

Foi muito bom ouvir o Presidente Lula dizer a 
cerca de 15 mil pessoas que o recepcionavam em 
Queimados que desconhecia um local no País que 
precisasse de mais atenção que a Baixada Flumi-
nense. Pode ter havido, é bem verdade, uma pitada 
de exagero, já que o Brasil, em sua amplitude, está a 
merecer, e muito, o cuidado do seu mandatário maior. 
Mas o reconhecimento da fragilidade e da carência de 
serviços públicos na região da Baixada Fluminense é 
um fato incontestável, que precisa ser reconhecido.

Quem sabe, esse reconhecimento, tão cobrado 
por todos nós, nesta Casa, esteja começando a acon-
tecer. O Presidente Lula e o Ministro Saraiva Felipe 
assinaram convênio no valor de R$56 milhões para 
fortalecer o Sistema Único de Saúde na Baixada Flu-
minense. Desse total, R$40 milhões serão destinados à 
retomada da construção do Hospital Regional de Quei-
mados, antiga luta minha que acaba de ser vitoriosa, 
graças à sensibilidade do Presidente Lula.

O Hospital Geral de Queimados era apenas um 
esqueleto abandonado, havia 14 anos, porque teve 
suas obras paralisadas, em 1992 e em 1994, já com 
31,73% do projeto concluído, depois que o Tribunal de 
Contas do Estado as embargou diante da constatação 
de irregularidades na aplicação dos recursos.

Finalmente, a obra vai ser tocada. Já a partir de 
2008, a população da Baixada vai poder contar com 

2 hospitais de grande porte, ao lado do Hospital da 
Posse, em Nova Iguaçu. Não é o necessário, se le-
varmos em conta os 4 milhões de habitantes da Bai-
xada, número próximo da população da Capital, que 
dispõe de mais de uma dezena de hospitais de grande 
emergência. Mas, com certeza, vai ajudar em muito a 
salvar vidas.

Queimados vai ganhar um hospital que terá emer-
gência clínica e cirúrgica com 248 leitos, dos quais 146 
para internações, 30 de observação e 72 de UTI neo-
natal, adulto, pediátrico e unidade coronariana. Dará 
atendimento pediátrico, de clínica médica, ginecologia 
e pré-natal de alto risco, endocrinologia, otorrinolarin-
gologia, angiologia, cardiologia e ortopedia. Terá ainda 
17 consultórios, 5 salas de cirurgias, 2 salas de recu-
peração pós-anestésica e um Centro Obstétrico com 
2 salas de cirurgia. Como podemos observar, trata-se, 
de fato, de um hospital de grande emergência.

Outros R$16 milhões do convênio assinado sexta-
feira pelo Presidente Lula destinam-se à reforma e am-
pliação de 17 unidades de atendimento pré-hospitalar 
fixo em 11 Municípios da Baixada Fluminense, 2 deles 
nos Bairros da Chatuba e do Cabral, em Nilópolis.

Essas unidades, abertas 24 horas por dias, inclu-
sive com leitos de observação, servirão de referência 
para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o 
SAMU-192, prestando assistência em casos de baixa 
e média complexidades e permitindo uma ordenação 
no fluxo entre as unidades hospitalares. Com essas 
medidas, a expectativa é a de que o atendimento de 
urgência seja descentralizado, com a estabilização de 
pacientes críticos de um modo mais eficiente, diminuin-
do, assim, a sobrecarga nos grandes hospitais.

Eis, Sr. Presidente, os benefícios inerentes da 
visita que o Presidente Lula fez à Baixada Fluminen-
se. Tenho certeza de que outras idas ao território flu-
minense haverão de acontecer, de forma que o povo 
daquela região se sinta não apenas prestigiado, mas 
também protegido pelas mãos do Estado, a quem cabe 
garantir melhor qualidade de vida e maior dignidade 
ao cidadão brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. ALEXANDRE SANTOS (PMDB – RJ. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho à tribuna para parabenizar o Prefei-
to de Rio das Ostras, Carlos Augusto, os Vereadores 
e toda a população local. Ontem foi lançado o emis-
sário submarino, que dá condição àquela cidade de 
ter seu tratamento de esgoto devidamente adequado 
às normas internacionais, fazendo com que naquela 
região haja um Município que seja referência no tra-
tamento de esgoto.
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Parabenizo também a Governadora Rosinha Ga-
rotinho, que, em parceria com o Prefeito Carlos Au-
gusto, fez com que a cidade se tornasse referência, 
pois se preocupou em proteger as praias, as lagoas 
e os rios. 

Parabéns, Prefeito Carlos Augusto!
Quero ainda, Sr. Presidente, fazer um apelo à 

PETROBRAS e ao Governo Federal para que instalem 
a refinaria em Guriri e não deixem a nossa tão sofrida 
região noroeste mais uma vez prejudicada. Precisamos  
chamar a atenção das autoridades da PETROBRAS 
para que levem a refinaria para aquela área, que dá 
ao Brasil todo o petróleo captado. Não deixem de dar 
retorno àquela população tão sofrida e que merece ter 
esperança. Solicitamos à PETROBRAS que aceite a 
nossa intervenção e olhe para aquela população que 
tanto necessita de ajuda.

O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, hoje comemoramos o Dia do Apo-
sentado.

Grande parte desse grupo trabalhou por anos, 
servindo o País, contribuindo para a Previdência, sen-
do solidários. Hoje, o que vemos é a grande injustiça 
que paira sobre esses ex-trabalhadores, merecedores 
de descanso, respeito e gratidão. Os ganhos de um 
aposentado, na maioria das vezes, apenas se ajustam 
à sua sobrevivência. 

Em algumas cidades do interior, é o aposentado 
que aquece a economia local, é ele quem sustenta a 
família com seu mísero salário. 

Apesar de ter trabalhado a sua vida inteira, de 
ter envelhecido no trabalho, ele não tem garantido o 
atendimento médico e padece com a falta de medica-
mentos nos postos de saúde. Seus gastos são bastante 
elevados, pois normalmente necessita de atendimento 
médico freqüente.

O aposentado, muitas vezes, é visto como um 
vilão, um fardo que o Estado precisa carregar. Os jo-
vens já não o respeitam mais, não é reconhecido pelos 
trabalhos prestados. 

Precisamos mudar esse pensamento. O aposen-
tado precisa e deve ser respeitado. 

Ele doou seu suor, seus anos de juventude, seus 
dias de sol para colaborar com o crescimento econômi-
co, com o progresso no nosso Brasil. Cada um tem a sua 
importância, o seu valor. Não podemos renegá-lo. 

Hoje também comemoramos o Dia da Previdên-
cia Social. 

Não podemos negar que a Presidência Social foi 
um marco importantíssimo na nossa história. É através 
dela que boa parte dos brasileiros consegue o mínimo 

para sobreviver. A Previdência é a grande distribuidora 
de renda no nosso País.

Infelizmente, nem todos conhecem os benefí-
cios assegurados pela Previdência e padecem sem 
o mínimo para sua sobrevivência. Precisamos fazer 
que os direitos garantidos por ela sejam do conheci-
mento de todos.

É necessário que se invista numa política de orien-
tação, de informação às populações mais carentes, mais 
distantes, como, por exemplo, as populações ribeiri-
nhas, que vivem distantes do mundo, separadas por 
rios e não sabem que também são asseguradas pela 
Previdência. Basta que reclamem os seus direitos.

A Previdência faz parte da Seguridade Social e 
tem como objetivo principal proteger o trabalhador e 
assegurar-lhe uma aposentadoria justa, que lhe garanta 
o custeio de suas necessidades. Além disso, garante 
a todos os trabalhadores, na forma da Constituição, 
entre outros direitos: cobertura dos eventos de do-
ença, invalidez, morte e idade avançada; proteção à 
maternidade, especialmente à gestante; proteção ao 
trabalhador em situação de desemprego involuntário; 
salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes 
dos segurados de baixa renda; pensão por morte do 
segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou compa-
nheiro e dependentes.

Temos como fazer deste País um lugar mais jus-
to para todos os brasileiros. Possuímos um importante 
distribuidor de renda, que é a Previdência, mas não 
permitimos que a população saiba dos seus direitos. 

O Brasil precisa mudar! 
Precisamos saber respeitar o nosso próximo, o 

nosso aposentado, que tanto fez pelo nosso País.
Precisamos de políticas de orientação, de levar 

conhecimentos às populações mais carentes. 
Precisamos instruir nosso povo, motivá-lo a lutar 

pelos seus direitos, mostrar-lhe o valor do trabalhador, 
não importando a profissão, todas são essenciais para 
o nosso desenvolvimento.

Agradeço aos aposentados os trabalhos presta-
dos à população brasileira. Vocês são parte da história, 
parte de um país que clama por dias melhores.

Parabéns pelo seu dia!
O   SR. PAULO FEIJÓ (PSDB – RJ. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, reforço as palavras 
do Deputado Alexandre Santos quando diz que a de-
cisão sobre a localização do pólo petroquímico deve 
ser técnica. Sendo assim, não temos dúvida de que o 
local escolhido será o Município de Campos, no norte 
do Estado do Rio de Janeiro.

Acredito que o Presidente Lula, experiente e sé-
rio como é, não se vai deixar levar pelo oba-oba de 
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que essa decisão deve ser política, de que deve ser 
tomada no grito. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos 
em pleno ano eleitoral, o último do mandato do Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva. Para este Parlamentar, 
é lamentável observar que apenas por essa condição 
pode a população brasileira assistir à aceleração do 
ritmo de obras do Governo Federal, quando muito an-
teriormente isso deveria ter sido providenciado, em 
face das demandas existentes e ignoradas pelo des-
caso público.

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

É preciso se ater aos números, como os apre-
sentados por acompanhamento da Associação Brasi-
leira de Infra-Estrutura e Indústrias de Base (ABDIB), 
apontando que em pouco mais de um mês, o governo 
Lula dobrou o volume de recursos comprometidos com 
obras de infra-estrutura referentes ao Orçamento de 
2005. Levantamento da Associação demonstra que, 
entre 17 de novembro e 31 de dezembro, o valor subiu 
de R$4,2 bilhões para R$8,7 bilhões, equivalentes a 
78% do Orçamento aprovado no Congresso.

Nenhum cidadão brasileiro desconhece que devi-
do à má percepção da imagem do Governo do PT, por 
erros que vão de condução política à administrativa, o 
desgaste junto à opinião pública tem levado os cardeais 
do partido a pressionar a administração federal para 
que opere de forma mais produtiva, rompendo com o 
imobilismo antes registrado. Não se pode admitir, en-
tretanto, que isso ocorra tendo como pano de fundo, 
como motivação, o processo eleitoral deste ano, para 
escolha de Presidente da República e Governadores 
de Estado, principalmente.

Segundo o levantamento da ABDIB, o volume li-
quidado (emissão de faturas para pagamento de obras) 
subiu 87% no mesmo período supracitado, passando 
de R$1,6 bilhão para R$3 bilhões. Apesar dessa cor-
rida contra o tempo perdido, isso representa apenas 
26% do que o Governo previa inicialmente para investir 
na melhoria da infra-estrutura. Os R$5,7 bilhões res-
tantes deverão ser aplicados este ano nas áreas de 
transportes, comunicações, meio ambiente e energia, 
entre outras áreas de menor expressão.

Estranha-nos essa sanha repentina, esse redes-
cobrimento pelo Governo Federal da importância de 

aplicar recursos numa área tão abandonada como a 
de infra-estrutura. É preciso concordar com o raciocínio 
de que ou o Governo errou nos anos anteriores ou se 
tornou exímio executor de obras, como argumenta o 
Diretor do Departamento de Competitividade e Tecno-
logia da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (FIESP), José Ricardo Roriz. 

Bem observado por Roriz, é, no mínimo, engraça-
do o Governo elevar o volume de recursos empenha-
dos justamente no último ano deste mandato do PT. 
“As pontes só caem em ano de eleição”, observou o 
membro da FIESP, lembrando, com razão, que apesar 
dos motivos que possam existir sob tudo isso, “antes 
tarde do que nunca” que se tenha feito um pouco mais 
de investimentos essenciais no Brasil.

Como Parlamentar eleito pelo interior do Estado 
do Rio de Janeiro, ao longo de todo o mandato do Pre-
sidente Lula procurei usar a tribuna deste Parlamento 
para apontar, ao Governo Federal, as principais ne-
cessidades de investimento em Municípios do norte, 
noroeste e centro-norte fluminense. Várias foram as 
minhas cobranças no sentido de que se investisse 
na recuperação das rodovias federais, com destaque 
para a BR-101, como também várias foram as minhas 
críticas pelo descaso com que tratou a questão das 
ferrovias.

Quantas e quantas vezes não alertamos também 
para o equívoco de não se liberarem os recursos apro-
vados pela bancada fluminense para o Orçamento da 
União para serem utilizados por prefeituras do Estado 
do Rio, principalmente as de pequeno e médio porte, 
em áreas como a de saneamento e saúde? Esperamos 
que seja possível ao Governo, neste final de mandato, 
realizar com empenho tudo o que seja de relevo e im-
portância para o Brasil, e que não perca mais tempo 
por qualquer razão que seja.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 

revisão do orador. ) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, hoje, no presídio do Município de Ji-Paraná, Es-
tado de Rondônia, houve uma rebelião que vitimou 4 
pessoas: 3 presidiários e 1 agente penitenciário. 

O sistema penitenciário rondoniense é muito pre-
cário, o que leva os apenados a viverem em condições 
degradantes. Não há ressocialização, inerente a todo 
e qualquer sistema penitenciário.

Faço este alerta porque o Brasil pode ser conde-
nado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
em face de rebelião ocorrida no Presídio Urso Branco, 
4 anos atrás.

As  sucessivas rebeliões denotam a fragilidade do 
sistema penitenciário. É necessário que o Governador 
do Estado de Rondônia tome imediatas providências 
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no sentido de contratar agentes penitenciários já con-
cursados e estabelecer o Plano de Cargos e Salários 
da categoria. 

O Governo Federal investiu 10 milhões de reais 
no sistema penitenciário, mas esse sistema precisa ser 
humanizado, a fim de ressocializar pessoas que come-
teram crimes e que precisam voltar à sociedade. 

O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PP – MG. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta sema-
na percorri o norte de Minas Gerais e fiquei bastante 
preocupado com o problema da seca na região. Pra-
ticamente todo o plantio processado em novembro e 
dezembro será perdido agora em janeiro.

Chamo a atenção das autoridades do setor de 
agricultura para o desabastecimento que essa grande 
região poderá sofrer no futuro – acredito que outras 
regiões também –, tendo em vista o grande calor que 
enfrentamos. 

Ao atravessar aquela região, assisti a uma cena 
altamente deprimente para o setor público: a BR-135, 
que liga o norte de Minas ao Nordeste, está pratica-
mente intransitável. Nela há grande quantidade de bu-
racos, que ainda não foram devidamente tapados. O 
pior  é que perto de Curvelo uma ponte está interditada. 
Mais de 2 mil veículos passam diariamente por dentro 
de uma fazenda – o proprietário cobra a taxa de 10 
reais por veículo. É uma vergonha! As autoridades do 
Ministério dos Transportes deveriam ter providenciado 
uma ponte alternativa de rápida montagem.

Muito obrigado.
O SR. ZÉ LIMA (PP – PA. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo 
esta tribuna para parabenizar o Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva pela visita ao Estado do Amapá no último 
dia 20 de dezembro. Na ocasião, estava acompanha-
do do ex-Presidente José Sarney e demais políticos 
da base aliada no Estado, procedendo à assinatura 
de inúmeros convênios que objetivam incrementar o 
crescimento do Estado. 

O ponto alto da visita foi a inauguração do hospital 
da Rede Sarah, com capacidade para atendimento de 
5 mil pacientes/mês, beneficiando o contingente popu-
lacional do Estado e da região fronteiriça. 

Contudo, a população paraense continua espe-
rando que o Presidente Lula também lhe faça uma vi-
sita, pois sabe-se que não deixará de viajar para fazer 
inaugurações.

O hospital da Rede Sarah em Belém, cuja sede e 
demais instalações estão concluídas, teve suas obras 
totalmente paralisadas há mais de ano e meio. Precisa 
de poucos recursos, mas ainda está sem conclusão, 
pois, como tenho amplamente divulgado, o Pará não 
tem recebido do Poder Central a mínima atenção, in-

clusive em áreas de total responsabilidade do Gover-
no Federal.

Além do Hospital Sarah, há inúmeras outras obras, 
como as eclusas de Tucuruí e Belo Monte, além do 
asfaltamento das BRs 230 e 163. Cabe lembrar que 
o Governo paraense propôs-se, inclusive, a tocar al-
gumas dessas obras em parceria com o Governo Fe-
deral, dispondo-se a bancar dois terços dos gastos 
com as eclusas de Tucuruí. A proposta não encontrou 
eco junto ao Presidente Lula.

Contudo, não estamos tão abandonados assim, 
já que a obra eleitoreira terá, sim, sua inauguração. 
Isso deverá ocorrer nos próximos 3 ou 4 meses, com 
o túnel do entroncamento que dá acesso a Belém, 
quando, provavelmente, as autoridades presentes 
não se lembrarão do sacrifício imposto à população 
por longos anos pelo contingenciamento dos recursos 
destinados à obra. 

Na zona rural, o problema não é apenas com os 
indígenas. Como exemplo, cito o assentamento Ladá-
rio, nos Municípios de Baião e Pacajá, onde o INCRA 
assentou aproximadamente 1.000 famílias, abando-
nando-as por completo. Tal região está hoje em esta-
do de emergência decretado pelo Prefeito de Pacajá, 
já que o contingente populacional encontra-se total-
mente isolado no meio da mata e contaminado pela 
malária que já atinge mais de 1.000 pessoas. O mais 
grave, entretanto, é que, na verdade, aquelas famílias 
não foram assentadas, mas simplesmente jogadas 
em um matagal, onde estão sem qualquer meio de 
locomoção, haja vista que até as pontes construídas 
à época já desmoronaram, tornando suas vidas total-
mente insuportáveis.

Não estou aqui, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, apenas para criticar. Tenho procuração dos quase 
50 mil eleitores que em mim confiaram para represen-
tá-los neste Parlamento, e em nome deles lanço meu 
veemente protesto pela forma politiqueira como o País 
vem sendo conduzido. 

Não tivesse sido o Pará comandado nos últimos 
anos por 2 Governadores que utilizaram recursos do 
próprio Estado em benefício da população, estaríamos 
atravessando uma de nossas piores crises, pois até 
recursos para a operação “tapa-buraco” foram con-
tingenciados, o que culminou na abertura, semana 
passada, de uma cratera na BR-010, ligação do Pará 
com o Tocantins, impedindo totalmente o tráfego e 
obrigando os usuários a aumentar o trajeto em mais 
de 100 quilômetros. Espero, finalmente, que mesmo 
em ritmo de campanha o Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva lembre-se do povo paraense cumpra as pro-
messas de palanque.
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Solicito a divulgação do meu pronunciamento nos 
meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. ALMIR MOURA (PFL – RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, no último final de semana, 
tive o prazer de trafegar pelas estradas do interior do 
Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Foram quase 2 mil 
quilômetros entre estradas estaduais e federais. 

Ao trafegar pela BR-101, ao norte do Rio de Ja-
neiro, pude ver os trabalhos da operação tapa-bura-
cos naquela rodovia – o asfalto era jogado com a pá 
de cima do caminhão. Ao transitar no Espírito Santo, 
verifiquei que nas rodovias estaduais a operação tapa-
buraco era feita da seguinte forma: com a britadeira, 
cortava-se um quadrado em torno do buraco, colocava-
se o asfalto e passava-se o rolo por cima. Foi perfeito 
o trabalho realizado. 

Tomaremos conhecimento de quanto o Governo 
do Espírito Santo tem gastado para realizar esse ma-
ravilhoso trabalho nas estradas. 

Sr. Presidente, denuncio o massacre ocorrido no 
final de semana, nas estradas do Brasil inteiro. Foram 
centenas de mortos.

A SRA. LÚCIA BRAGA (PMDB – PB. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
queremos hoje prestar 2 homenagens. A primeira ao 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela importância 
do seu Governo, que vem conduzindo o Brasil para um 
futuro promissor. A segunda ao recém-empossado rei-
tor do Centro Universitário de João Pessoa, UNIPÊ, o 
Prof. José Loureiro Lopes. Ambos os homenageados 
merecem memória na carência de valores em que o 
ocidente se mergulha, um ocupando espaço importante 
em âmbito nacional e o outro como figura atuante de 
educador em nosso Estado, a Paraíba.

Homenageamos o Presidente Lula pelo tirocínio 
e pela visão ampla com que vem conduzindo os desti-
nos do nosso País. Pela primeira vez, de forma efetiva, 
o Brasil tem um Presidente que consegue compatibi-
lizar o desenvolvimento econômico com a promoção 
social do nosso povo.

Falam melhor que nós os índices de geração de 
emprego e de diminuição de miséria, pari passu com 
os índices de desenvolvimento econômico.

Agora, o nosso Presidente, preocupado com o 
estado precário das rodovias do País, inicia um tra-
balho emergencial para recuperá-las, merecendo dos 
brasileiros reconhecimento e aplausos.

Ao registrarmos a importância do Governo Lula, 
fazemos tão-somente justiça a esse carismático líder, 
de comprovada competência e sensibilidade, por sua 
luta incessante, com vistas a fazer do Brasil um país 
mais justo e mais humano. 

Não somos somente nós que ressalta essa rea-
lidade. Fala mais alto a maioria do povo brasileiro, por 
intermédio das pesquisas de opinião recentemente di-
vulgadas, na qual o nosso Presidente vem liderando as 
intenções de voto, com vistas à eleição presidencial.

Por tudo isso, Sr. Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, receba a nossa mais profunda admiração e o 
nosso maior respeito.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, homena-
geamos também um vulto paraibano do maior valor: o 
educador José Loureiro Lopes.

Na sociedade ocidental, mais e mais se privilegia 
o saber que lucra. Perdem prestígio as formas do saber 
desinteressado, como o filosófico, o teológico, o educa-
cional, enquanto a educação continuar a ser lembrada 
como um sacerdócio de vida desinteressada.

Nessa listagem de saber desinteressado, enqua-
dra-se o currículo desse que ora homenageamos, o 
Prof. Loureiro Lopes, graduado em Filosofia, Mestre 
em Teologia, Doutor em Educação pela Universidade 
de São Paulo. 

No  dia 12 deste mês, em João Pessoa, o pro-
fessor e doutor José Loureiro Lopes assumia a função 
de reitor de uma das mais renomadas universidades 
do Nordeste, quiçá do Brasil, o Centro Universitário de 
João Pessoa – UNIPÊ.

Quantos emissários do Ministério da Educação 
viram in loco o ensino superior no Nordeste, voltaram 
entusiasmados com tudo o que se ensina, se organiza, 
se educa, se faz no campus do Centro Universitário 
de João Pessoa.

Sabemos que é de valor toda a crise do mundo 
contemporâneo. Concluímos, então, que as universi-
dades não transmitem informações apenas, mas igual-
mente valores de vida.

Temos a mais tranqüila confiança de que o novo 
reitor da UNIPÊ, por seu testemunho de vida, pelos 
valores que até hoje o orientaram, dará àquela univer-
sidade o contributo que as ciências sozinhas não têm 
para dar e ajudará a resgatar cada vez mais em seu 
campus uma crise de valores que vai além da edu-
cação e ameaça tornar-se de forma efetiva um modo 
ocidental de viver.

Era o que tinha a dizer.
O   SR. MAX ROSENMANN – Sr. Presidente, 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. MAX ROSENMANN (PMDB – PR. Pela 

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Paraná 

e o Brasil sofreram, na última terça-feira, uma perda 
irreparável, com o falecimento, aos 89 anos, de um 
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dos juristas mais importantes e respeitados do País. 
Refiro-me a Altino Portugal Soares Pereira, que fale-
ceu vítima de problemas respiratórios, encerrando uma 
carreira de 66 anos totalmente dedicados ao Direito e 
à promoção do bem comum.

Conforme bem resumiu a reportagem do jornal 
Gazeta do Povo, de Curitiba, ao longo de 5 décadas, a 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) foi a segunda 
casa do Prof. Altino. Ali ele se formou em Direito e aju-
dou na formação de algumas dezenas de milhares de 
advogados. Para os alunos, era mais do que mestre. 
Era um amigo e um grande conselheiro. Para os co-
legas de profissão, era um jurisconsulto de respostas 
rápidas e precisas.

Altino Portugal começou sua história profissional 
em 1939, ao se formar pela Universidade Federal do 
Paraná. No ano seguinte começaria a lecionar Direito 
Civil. Anos mais tarde, já era referência no meio jurí-
dico, o que o levaria a ser convidado a ocupar uma 
cadeira de Desembargador no Tribunal de Justiça do 
Paraná. Surpreendentemente, porém, Altino Portugal 
agradeceu e louvou os méritos do TJ, mas preferiu 
seguir no magistério, ajudando a formar novos profis-
sionais. Mais da metade de sua vida – dos 23 aos 70 
anos – foi dedicada às aulas nas Faculdades de Direito 
e de Ciências Econômicas da Universidade Federal. 
Depois de se aposentar na universidade, advogou por 
mais 10 anos.

Nascido em Campo Largo, Município da Região 
Metropolitana de Curitiba, Altino Portugal foi conse-
lheiro da OAB, membro da Academia Paranaense de 
Letras Jurídicas e um dos fundadores do Instituto dos 
Advogados do Paraná. Em 1966 ocupou o cargo de 
Consultor-Geral do Estado. Em 2003 recebeu da OAB 
o diploma de reconhecimento por mais de 60 anos de 
exercício ininterrupto da advocacia.

Sou bacharel em Direito, formado pela Universi-
dade Federal do Paraná. Tive a satisfação e a honra 
de conhecê-lo e aprendi a admirar a competência e a 
sensibilidade desse que foi um dos mais importantes 
juristas de nosso País. Portanto, não poderia deixar de 
registrar, nesta Casa, nossos votos de pesar à família, 
aos amigos e a todos aqueles que tiveram a oportuni-
dade única de partilhar a amizade e os ensinamentos 
do Prof. Altino Portugal. 

Não poderíamos deixar de render nossas ho-
menagens a essa figura humana ímpar, que continu-
ará servindo de referência e exemplo a todos aqueles 
que sonham com um Brasil mais justo para todos os 
brasileiros. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. RENATO CASAGRANDE – Sr. Presidente, 

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

V.Exa. a palavra.
O  SR. RENATO CASAGRANDE (PSB – ES. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero comunicar à Câmara dos Deputados e à socie-
dade brasileira o falecimento do Deputado Estadual 
Edson Vargas, do PMN, do Espírito Santo, que, num 
acontecimento trágico semana passada, faleceu su-
bitamente. S.Exa. deixou uma lacuna na Assembléia 
Legislativa e na política regional, pois percorria muito 
o Estado e militava nos Municípios. 

Em nome do Partido Socialista Brasileiro e em 
meu nome pessoal, desejo conforto à família do Depu-
tado Edson Vargas. Sempre nos lembraremos dele com 
carinho pelas realizações em nosso Estado. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Gervásio Oliveira.
O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (PMDB – AP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, 
Sras. e Srs. Deputado, vou tratar, desta tribuna, de um 
assunto que já foi exaustivamente discutido por nós, 
políticos, e pela sociedade de modo geral. Refiro-me 
à verticalização de coligações partidárias. Aliás, essa 
matéria já deveria ter sido votada. Devido às  circuns-
tâncias, fomos adiando a votação da matéria, mas 
agora é imprescindível que ela seja discutida e votada. 
Penso que já existe um acordo de Lideranças para que 
a votação ocorra amanhã.

Em minha opinião, a verticalização violenta os 
acordos nacionais e estaduais. Sabemos perfeitamente 
que os partidos, no Brasil, são fracos e não represen-
tam muito. Quem muito representa são as lideranças 
políticas. 

Nas eleições passadas, verificou-se que adver-
sários históricos regionais, municipais ou estaduais 
foram violentados pelos acordos nacionais. É impres-
cindível que os acordos nacionais não prosperem nos 
Municípios e nos Estados. Como as eleições deste 
ano são estaduais, com certeza não vingarão para 
os Estados.

Acredito que já existe encaminhamento das Lide-
ranças nesse sentido. Amanhã esta Casa deverá votar 
a proposta de extinção da verticalização de coligações 
partidárias. Pessoalmente, sou favorável a ela, mas 
votarei de acordo com o encaminhamento do PMDB. 
Se  meu partido for favorável à verticalização, certa-
mente votarei a favor. Ou seja, sou favorável à quebra 
da verticalização. 
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Outro assunto que nos preocupa são os cus-
tos de campanha. Esta Casa já debateu o tema em 
várias situações. Não dá mais para encararmos uma 
campanha política com altos custos. Aliás, verificamos 
que tudo o que está acontecendo no Executivo e no 
Legislativo é fruto também da questão dos custos de 
campanha.

Podemos aproveitar muita coisa do que já foi 
discutido no Senado sobre a matéria. Certamente, 
poderemos aperfeiçoá-la, tirando alguns dispositivos, 
acrescentando outros. Mas o importante é discutirmos 
os custos de campanha. 

Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, é 
preciso discutir nesta Casa o cerne da questão, que 
culmina com tudo isso que está ocorrendo – ou seja, 
o financiamento público de campanha. 

A Casa tem de debater o assunto e mostrar para 
a sociedade sua posição. Certamente, daqui sairão 
propostas avançadas em relação ao tema, que é de 
fundamental importância para esta Casa, para o povo 
brasileiro e também para o fortalecimento dos parti-
dos. 

Muito obrigado.
O SR. CLÁUDIO RORATO (PMDB – PR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, as cidades brasileiras que fazem fronteira com 
a Argentina, em especial, Foz do Iguaçu, enfrentam 
grave problema, que envolve questões tributárias e 
cambiais, na comercialização de combustíveis.

Recentemente, assistimos ao drama vivido pelas 
revendas instaladas em cidades próximas e na fronteira 
do Brasil com a Venezuela. A diferença nos preços dos 
combustíveis tornou o mercado venezuelano atrativo 
para os motoristas brasileiros e quebrou o setor do 
lado de cá da fronteira. 

Estamos vivendo o mesmo problema no Paraná. 
E não adianta questionar a composição da gasolina ar-
gentina, os problemas para o meio ambiente ou ainda 
para o motor dos veículos. A suposta economia atrai 
muito mais e compensa os riscos. 

Devido aos impostos agregados ao valor dos com-
bustíveis brasileiros e à variação cambial, na fronteira, 
é possível comprar gasolina na Argentina pagando 1 
real a menos por litro. Isso tem provocado filas enor-
mes na ponte que liga os 2 países e superlotado os 
pátios dos postos de combustíveis na Argentina. Em 
contrapartida, em território brasileiro, tem gerado de-
semprego, evasão de divisas e perda de receita para 
o Município, para o Estado e para o País. 

Entretanto , o custo mais alto e mais agressivo é 
o social. Desde novembro do ano passado, segundos 
dados do Sindicato das Revendas de Combustíveis 
do Paraná, mais de 15% dos trabalhadores das 54 

empresas iguaçuenses foram demitidos. As ameaças 
de demissões continuam, e não se trata de pressão 
para se obter vantagens. Reduzir o quadro funcional é 
o único caminho que as revendas estão encontrando 
para continuarem na atividade.

A redução nas vendas na cidade de Foz do Iguaçu 
já supera 2 milhões de litros mensais e registra mais de 
350 mil reais de redução na arrecadação do Município. 
Dois milhões de litros mensais a menos nas revendas 
iguaçuenses e 2 milhões de litros a mais nas revendas 
argentinas de Puerto Iguazú, sem que isso represente 
qualquer vantagem para o Governo brasileiro.

Para conter essa sangria – que aumenta assus-
tadoramente quando avaliamos os reflexos em todas 
as cidades de fronteira com a Argentina –, devemos 
gerar mecanismos legais que protejam nossos traba-
lhadores e empresários do setor e estabelecidos nas 
áreas de fronteira. E não precisamos inventar a roda 
para encontrar os mecanismos necessários para essa 
defesa.

A Argentina possuía – e utilizou quando conve-
niente – uma lei que tratava com regime tributário dife-
renciado a venda de combustíveis nas cidades de fron-
teira. Pela legislação argentina, foram implementadas 
alíquotas diferenciadas para os combustíveis quando 
os produtos fossem destinados ao consumo nas zonas 
de fronteira. A finalidade da medida era de corrigir as-
simetrias originadas em variações cambiais.

Foram  definidas cotas necessárias para suprir 
as necessidades dessas regiões. A cidade Puerto 
Iguazú, que faz fronteira com Foz do Iguaçu, foi aten-
dida 3 vezes pela lei. Naquela época, para garantir a 
concorrência com a gasolina brasileira, a cota mensal 
de 5 milhões de litros chegava à cidade com valores 
reduzidos. Os benefícios se equivaliam aos oferecidos 
à exportação.

No tocante aos tributos brasileiros, é preciso lem-
brar que as refinarias brasileiras exportam combustíveis 
para os países vizinhos, em especial, o Paraguai, de-
sonerando o produto sem que isso provoque prejuízos 
à arrecadação brasileira.

O que pretendemos é um tratamento diferenciado 
quando a concorrência dos países vizinhos, essencial-
mente pelas questões cambiais, colocarem o setor em 
risco. Com essa medida, retomaremos as vendas e o 
equilíbrio justo da tributação, com as revendas sendo 
preservadas, os empregos garantidos e a arrecada-
ção mantida.

Estou propondo à Câmara Federal a formação 
de um grupo para debater essa questão. A mesma 
proposta está sendo encaminhada ao Governo do 
Estado, responsável por parte da carga tributária que 
incide sobre os combustíveis.
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Juntos, os Governos Federal e Estadual são 
responsáveis por 40% de impostos no preço final da 
gasolina, o equivalente a 1 real no valor da bomba. O 
mesmo 1 real que o motorista brasileiro supostamente 
economiza ao abastecer na Argentina.

Tenho aqui vários companheiros que representam 
cidades brasileiras que enfrentam o mesmo problema 
e que podem colaborar nesse trabalho.

Não estamos falando de legislação permanente, 
mas sim da instituição de um gatilho que será dispara-
do sempre que necessário para evitar prejuízos para 
os setores comercial e social com o fechamento de 
empresas e de postos de trabalho no setor de revenda 
de combustíveis nas fronteiras. 

Obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. LUCI CHOINACKI (PT – SC. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
funcionários desta Casa, venho a esta tribuna trazer 
uma informação muito importante. 

No dia 6 de janeiro, aproveitando o recesso par-
lamentar, visitei a trabalho 18 Municípios, 21 assenta-
mentos e acampamentos de trabalhadores rurais sem 
terra em Santa Catarina. Fui também aos Municípios de 
Itapiranga e Mondaí para acompanhar trabalhadores e 
pequenos agricultores que lutam contra a construção 
de barragens e enfrentam a violência e o desrespeito 
de algumas empresas. 

Visitei Catanduvas, Fraiburgo, Lebon Régis, Matos 
Costa, Calmon, Timbó Grande, Monte Castelo, Irine-
ópolis, Canoinhas, Mafra, Taió, Santa Terezinha, Rio 
Negrinho, Caçador, Curitibanos e Frei Rogério. 

Em  todos esses Municípios, há assentamentos 
de mais de 15 anos e alguns mais recentes, como o 
primeiro deste ano, dos trabalhadores rurais sem terra, 
ocorrido no dia 6 de janeiro, em Fraiburgo. Em nome de 
sua luta por uma vida mais digna, esses trabalhadores 
ocuparam um latifúndio que vinha sendo assaltado por 
madeireiros – roubavam araucárias durante a noite. Os 
assentados organizaram-se no sentido de defender o 
latifúndio contra o crime ambiental.

Sr. Presidente, sentimos em todos os assentamen-
tos esperança com o Governo Lula. Em muitos deles, 
alguns com cerca de 18 anos, nunca houve energia 
elétrica, uma vez que o Governo Fernando Henrique, 
do PSDB e do PFL, na tentativa de acabar com os as-
sentamentos e com o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra, cometeu absurdos, como cortar a 
assistência técnica. Tornou, assim, praticamente im-
possível a produção, pois pretendiam desmoralizar 
os assentamentos. E, de fato, vários assentamentos 
tiveram muitos problemas. Alguns conseguiram pro-
duzir, porque havia filhos de assentados da reforma 

agrária que já tinham adquirido conhecimentos técni-
cos em produção.

Algumas  cooperativas e organizações de assen-
tados conseguiram manter a produção. Mas muitos so-
freram as conseqüências de uma gestão desastrosa, 
punitiva, autoritária e arrogante, como foi o Governo 
passado, que durou 8 anos.

Vários assentamento não possuíam estradas. 
Até os mortos precisavam ser carregados, quando 
enterrados fora de lá. Tudo por falta de responsabilida-
de. Como haver desenvolvimento em assentamentos 
sem estradas, sem energia elétrica, sem assistência 
técnica, sem crédito? Como desenvolver assentamen-
tos onde para se chegar é preciso caminhar 50, 60, 
até 70 quilômetros de estrada de chão porque carros 
não passam?

Graças a Deus e ao Governo Lula esses traba-
lhadores estão vivendo. Agora têm acompanhamento 
técnico, estradas, energia elétrica, enfim, podem ter 
esperança no País. Os assentados sabem que exis-
tem como sujeitos políticos capazes de produzir; seus 
filhos podem estudar nas escolas nos próprios acam-
pamentos; não mais terão como juízes apenas filhos 
de fazendeiros.

Sr. Presidente, recebi notícia do Rio de Janeiro 
sobre um assentamento, já de 7 anos, que ainda está 
sob processo de negociação com o INCRA, a que o 
juiz, há poucas horas, deu ordem de despejo. Ele man-
dou que a polícia fizesse o despejo daquelas pessoas 
e saiu de férias.

Gostaríamos  que existisse um pouco de visão 
social, de visão humanitária, de respeito com o povo, 
e que a polícia não entrasse e destruísse aquelas ca-
sas, construídas com tanto sacrifício e amor, levando 
os filhos daquelas pessoas para a estrada, sem saber 
o que fazer.

Um pouco de visão social e humanitária para 
aqueles que estudaram e se formaram com o dinheiro 
público é necessária. A maioria pensa apenas em como 
ganhar dinheiro e não em como contribuir com o Go-
verno e com os movimentos sociais para acabar com 
a miséria imposta à maior parte do povo brasileiro.

O SR. NILTON CAPIXABA (PTB – RO. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é com pesar que venho hoje à tribuna re-
gistrar um grave problema que o Brasil, em especial, 
Rondônia, enfrenta neste início de ano: a ameaça de 
um surto de dengue.

Em levantamento divulgado há mais de 6 meses, 
o Ministério da Saúde já avisava que Rondônia esta-
va entre os Estados com áreas de alta infestação do 
mosquito transmissor. Inclusive, o relatório mostrava o 
risco da chegada do vírus tipo 3, que já tinha atingido 
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outros Estados, mas não havia se manifestado dentro 
das fronteiras rondonienses.

Infelizmente, nossas autoridades de defesa epi-
demiológica consideraram os avisos como simples 
hipóteses e não tomaram as devidas precauções. O  
resultado é uma crise que se alastra por todo o Es-
tado, principalmente em Cacoal e Porto Velho, onde 
surgiram os casos de maior gravidade. 

Nos postos de saúde da Capital, por exemplo, o 
cenário são corredores lotados. De cada 100 doentes, 
pelo menos 70 apresentam os sintomas da dengue. 

Não interessa quem foram os responsáveis pela 
instalação dessa crise, ou mesmo se houve algum. 
Importa é que estamos lidando hoje com uma doença 
que pode deixar cicatrizes para o resto da vida.

A dengue neurológica, em especial, vem deixando 
a população em pânico. Por atacar o sistema nervoso 
central, pode causar invalidez permanente por meio 
da paralisia e levar a vítima à morte.

Além disso, é bom destacar que a moléstia tem 
características terrivelmente democráticas, atacando 
todos, sem distinção. Há pouco noticiou-se que o Pre-
sidente do Tribunal de Justiça de Rondônia havia sido 
contaminado. Felizmente, se é que assim se pode di-
zer, não pela modalidade mais grave.

Faz -se necessário tomar atitudes urgentes, até 
porque, não bastasse o problema social, se a situação 
não for revertida, ninguém terá interesse em visitar ou 
mesmo em investir em nosso Estado, por medo de in-
fecção pela doença.

Por tudo isso, frente aos meus pares, assumo o 
compromisso de buscar soluções junto às autoridades 
de saúde no plano federal, já tendo solicitado provi-
dências do Ministério da Saúde e da FUNASA. Nosso 
desejo é que cada um faça seu papel para garantir a 
segurança da população.

Destaco também que devemos mobilizar cada 
um dos dirigentes dos poderes do Estado, assim como 
de outras instituições, como o Ministério Público, o 
Tribunal de Contas, a Organização Pan-Americana 
de Saúde (OPAS), a Organização Mundial de Saúde 
(OMC) e até mesmo segmentos religiosos, de forma 
a dar grandeza e abrangência ao movimento que se 
pretende instaurar. Rondônia pode contar com meu 
trabalho para isso. 

Enquanto faço minha parte, venho cobrar a união 
de toda a classe política: o Governo de Rondônia, as 
Prefeituras e nossa bancada federal. No momento em 
que vivemos, o importante não são intrigas políticas, 
mas sim o esforço em salvar vidas.

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

Presidência tem o prazer de anunciar a presença no 

plenário do ilustre Prefeito Max Filho, de Vila Velha, 
eleito pelo PDT. S.Exa. é filho do nosso querido Max 
Mauro, ex-Deputado Federal e ex-Governador daquela 
importante Unidade da Federação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado André Figueiredo. 
S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, senhoras e senhores presentes, faço referência 
a 2 grandes eventos: a realização do Fórum Social 
Mundial, que se inicia hoje, em Caracas; e a posse, no 
último domingo, do Presidente Evo Morales, da Bolívia, 
numa demonstração muito clara de que os latino-ame-
ricanos já começam a fazer sua verdadeira opção ao 
dizer “não” ao neoliberalismo.

Muito nos entristece saber que o Brasil, com di-
mensões continentais e propensão a ser líder desse 
processo, infelizmente não o é pela fraqueza do nos-
so Presidente. Lula foi eleito com mais de 50 milhões 
de votos, mas não soube ser altivo o suficiente para 
que liderássemos esse processo na América Latina. 
Além da Bolívia, estão nessa direção Chile, Uruguai, 
Argentina – o Presidente Néstor Kirchner vem demons-
trando uma postura altiva perante os interesses do 
sistema financeiro internacional – e Venezuela. Enfim 
, o nosso continente começa a dar uma resposta ao 
neoliberalismo. 

Enquanto isso, o que vemos no Brasil? A dívida 
interna cresce de maneira avassaladora. O País, em 
2005, teve o seu endividamento interno aumentado em 
21%, o que representa mais de 140 bilhões de reais, 
atingindo um patamar de 980 bilhões de reais. Esses 
141 bilhões de reais – para ser mais preciso – repre-
sentam 22 vezes o tão famoso Bolsa-Família, o único 
cartão de visita do Governo Lula, que atinge famílias 
em situação de extrema pobreza. Para pagar os juros 
do nosso sistema financeiro, o Brasil se endivida 22 
vezes em relação a esse programa – isso apenas em 
2005 – ou 4 vezes em relação ao déficit da Previdência, 
que está em 37,5 bilhões de reais. Repito: o Governo 
Lula aumenta em 4 vezes o valor do endividamento 
interno. Ao mesmo tempo, o que faz? Quita o endi-
vidamento interno cambial, no patamar de 6 bilhões 
de dólares. Recentemente quitou a dívida com o FMI, 
com uma das taxas de juros mais baixas. Cabe uma 
indagação: será que vale a pena trocar o endividamen-
to cambial por um endividamento com base na taxa 
SELIC, que está em 17,25% ao ano? Claro que não! 
É evidente que o Governo Lula está servindo a outros 
interesses que não os do povo brasileiro. Isso precisa 
ser denunciado, até porque recente estudo do Centro 
de Estudos Britânicos, o NEF – News Economic Foun-
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dation, mostrou que a tese a favor do crescimento do 
bolo para depois dividi-lo é fracassada. 

Somente  na década de 90, o repasse de recursos 
advindos do crescimento econômico mundial para as 
populações mais pobres decaiu 73%. Na década de 
80, de 100 dólares de crescimento da renda no mundo, 
2,2 dólares iam para as pessoas que ganham menos 
de 1 dólar por dia. Hoje, esse patamar chega apenas 
a 60 centavos de dólar. 

Sr. Presidente, precisamos fazer com que os Go-
vernos dêem conotação popular e um basta aos inte-
resses do sistema econômico mundial, que é perverso. 
Para que os países mais pobres atinjam o patamar da 
Europa, precisamos utilizar recursos equivalentes a 
2,1 vezes o planeta Terra – ou seja, é impossível. Ao 
mesmo tempo, se tivéssemos uma redistribuição da 
riqueza mundial, bastaria 1% da renda dos países 20% 
mais ricos para termos uma taxa de crescimento mun-
dial de 20%. Isso demonstra que a questão é de rede-
finição de interesses. Se o Brasil continuar, segundo 
esse mesmo estudo, crescendo dessa forma, com as 
taxas atuais, de acordo com a política econômica do 
Governo Lula, para chegarmos a uma Europa, serão 
necessários 304 anos. Vamos ter de acelerar bastante 
esse processo.

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

mo ao Plenário que a Mesa determinou que os pronun-
ciamentos dados como lidos devem ser encaminhados 
na primeira meia hora. Hoje, gastou-se exatamente 
meia hora. A Presidência está chamando aqueles que 
se inscreveram para o Pequeno Expediente, mas antes 
do término desse período, concederá um tempo aos 
Srs. Deputados para que possam encaminhar os seus 
pronunciamentos.

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

Deputado Benjamin Maranhão. 
O SR. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB – PB. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o nadador paraibano Kaio Márcio Al-
meida, para orgulho de todos nós, seus conterrâneos, 
conquistou na última terça-feira, 17, a medalha de ouro 
nos 50 metros borboleta na quarta etapa da Copa do 
Mundo de Natação em piscina curta (25 metros), que 
está sendo realizada em Estocolmo, na Suécia.

Recordista mundial da prova com 22s60, o parai-
bano confirmou o favoritismo no evento sueco e ven-
ceu com tranqüilidade, registrando o tempo de 23s01, 
mais de 0s40 à frente do segundo colocado, diferença 
significativa em uma distância tão curta.

Essa foi a sétima medalha de ouro conse-
cutiva do paraibano na temporada 2005/2006 da 

Copa do Mundo, que já passou por Durban (Áfri-
ca do Sul), Sydney (Austrália) e Daejeon (Co-
réia do Sul).

Ele não participou da etapa sul-africana, mas ga-
nhou 3 provas – 50 m, 100 m e 200 m borboleta – nas 
etapas australiana e sul-coreana. Em Estocolmo, Kaio 
optou por disputar apenas a mais curta delas porque 
está em início de temporada.

Kaio Márcio começou a nadar aos 9 anos de 
idade, por sugestão médica, como forma de evitar as 
crises de asma. O menino, entretanto, não se adaptou 
logo de início ao esporte.

Leodegário Arruda, seu técnico, conta que che-
gou a reprová-lo em um teste à época. Não demorou 
nem um ano, menino e futuro técnico voltaram a se 
encontrar, já no Cabo Branco, clube de João Pessoa, 
onde treinam até hoje.

Pouco depois, Kaio Márcio falava em abandonar a 
modalidade devido a um rival e a uma paixão herdada 
do pai, José Márcio de Almeida, ex-jogador da seleção 
brasileira de pólo aquático. “Ele estava completamente 
desestimulado, só falava em jogar pólo”. 

Foi uma clínica de natação em Brasília, com a 
presença do ídolo Gustavo Borges, de Ricardo Prado 
e de Fernando Scherer, que fez o menino mudar de 
idéia. Ele recebeu um uniforme da seleção brasileira 
e viu os ídolos. Isso mudou tudo. Daí em diante, mer-
gulhou de cabeça na natação.

Kaio Márcio foi um dos destaques das Olimpíadas 
de Atenas, em cuja disputa entrou credenciado pelos 
bons resultados que obteve na etapa carioca da Copa 
do Mundo de Natação, em que ganhou 3 medalhas. 
Mesmo assim, deixou Atenas tendo disputado apenas 
provas eliminatórias.

Entrou na piscina do Centro Olímpico pela pri-
meira vez para os 200 metros borboleta e acabou na 
19ª colocação. Depois, disputou os 100 metros borbo-
leta e ficou a 11 centésimos de segundo de conquistar 
vaga na semifinal.

No revezamento 4 por 100 metros medley, entrou 
na equipe brasileira depois da decisão de poupar Ga-
briel Mangabeira para a final dos 100 metros borbole-
ta. Ao lado de Eduardo Fischer, Jader Souza e Paulo 
Machado, ficou na 15ª posição.

Kaio Márcio começou a nadar por influência do 
pai, José Márcio, no Esporte Clube Cabo Branco, em 
João Pessoa. Depois de passar uma temporada defen-
dendo as cores do Flamengo, ele voltou para a cidade 
natal, onde não teve o apoio do Governo do Estado e 
teve que se mudar para o vizinho Estado de Pernam-
buco, onde conseguiu apoio e toda uma estrutura para 
desenvolver seu talento.
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O trabalho começou a mostrar bons resultados. 
Depois de vencer os 200 metros borboleta no Troféu 
Brasil, Kaio teve boa participação no Mundial de Bar-
celona, alcançando as semifinais na mesma prova. 
Foi no Pan de Santo Domingo, porém, que seu nome 
ganhou projeção em todo o País.

Contrariando tendências, o nadador segue em 
João Pessoa, descarta ir aos EUA, não adere à moda 
dos complementos e mantém simplicidade; mas já se 
vê em condições de brigar “de igual para igual” nas 
provas de borboleta em piscina curta com o fenômeno 
norte-americano.

Ele não treina nos principais centros do País 
nem cogita se mudar para os EUA. Não usa vitaminas 
sintéticas nem aposta suas fichas na musculação. É 
simples, acessível e discreto. Kaio Márcio de Almeida 
contrasta com o estereótipo da nova geração de na-
dadores brasileiros.

Ao contrário de Thiago Pereira, Joanna Mara-
nhão, Gabriel Mangabeira e Rebeca Gusmão, que 
foram tentar a sorte nos EUA, Kaio Márcio, nascido 
em João Pessoa, continua no clube Cabo Branco, na 
Capital paraibana, onde dá suas braçadas desde os 
9 anos – à exceção do período 1999/2001, quando 
nadou pelo Flamengo, no Rio de Janeiro. Seu técnico, 
o conterrâneo Leodegário Arruda, 37, o acompanha 
desde os 12 anos de idade.

E é dessa época uma das histórias que, segun-
do Arruda, molda o comportamento do recordista. 
Aos 12 anos, em seu primeiro Brasileiro, em Maceió, 
Márcio foi sexto colocado. E ficou impressionado com 
as comemorações ostensivas – e, para ele, ofensivas 
– dos vencedores.

O técnico disse, no mesmo dia: “O exemplo não 
são eles, é o Gustavo Borges. O segredo é humildade, 
simplicidade, tranqüilidade. E ele é assim: muito sim-
ples, muito humilde, é um good boy. Sempre foi muito 
focado, disciplinado. A família queria viajar em um fe-
riado, a mãe me ligava para ver se eu deixava ou não. 
Sempre seguiu à risca tudo que foi traçado. É muito 
fácil trabalhar com ele”.

Arruda, que orienta Kaio Márcio a não utilizar 
complementos vitamínicos por considerá-los supérflu-
os, conta que um de seus métodos para incentivar o 
pupilo, que até o ano passado dizia não fazer muscu-
lação é desafiá-lo com prêmios alimentícios.

Antes mesmo de tornar-se o sexto brasileiro re-
cordista mundial de prova individual de natação, já tinha 
apoio da Prefeitura de João Pessoa, de 3 empresas 
privadas, contrato com o clube Nikita/SESI, de Recife, 
e também o patrocínio do Governo do Estado de Per-
nambuco. O Governo da Paraíba não teve sensibilidade 

suficiente para apoiá-lo, obrigando-o a buscar guarida 
no vizinho Estado pernambucano.

E é o dinheiro proveniente desse apoio que per-
mitiu à dupla Kaio Márcio/Leodegário a montagem de 
um grupo multidisciplinar a partir de maio do ano pas-
sado. São 3 nutricionistas, 1 fisiologista, 2 preparado-
res físicos e 1 auxiliar.

O atleta Kaio Márcio, portanto, Sras. e Srs. Depu-
tados, é merecedor de todas as homenagens e motivo 
de orgulho para os paraibanos e todos os brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ZÉ GERALDO – Sr. Presidente, peço a 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, todos os pronun-
ciamentos dados como lidos neste plenário são trans-
mitidos pelo programa A Voz do Brasil?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sim, 
desde que estejam incluídos no período dos primei-
ros 30 minutos.

O SR. ZÉ GERALDO – Ah, nos primeiros 30 
minutos!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – E, 
também, lógico, todos aqueles que estão inscritos no 
Pequeno Expediente. Quando sobra tempo, são inclu-
ídos outros. Normalmente, todos que falam na tribuna 
têm os seus pronunciamentos transmitidos pelo pro-
grama A Voz do Brasil.

O SR. ZÉ GERALDO – Está bem. Muito obriga-
do, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Deputado José Divino.

O SR. JOSÉ DIVINO (PMR – RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o meu 
pronunciamento, nesta tarde, é sobre a indignação do 
povo da minha querida cidade – sou filho adotivo de 
Campos dos Goytacazes – contra a atitude discrimi-
natória do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio de Janeiro, Desembargador Marlan Marinho, que 
tem dado clara, vergonhosa e tendenciosa demons-
tração de apoio à candidatura do Sr. Anthony “Faraó” 
Garotinho, ex-Governador do Estado, à Presidência 
da República.

A população de Campos está estarrecida com 
as decisões tendenciosas do Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral, Desembargador Marlan Marinho, 
bem de outros Desembargadores, o que prejudica 
sensivelmente o Prefeito Carlos Alberto Campista, 
ex-Deputado Federal, e o Vice-Prefeito Toninho Viana, 
ex-Vereador. S .Exa. manteve a sentença de cassação 
do mandato do Prefeito e do Vice-Prefeito e absolveu 
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o ex-Governador Anthony “Faraó” Garotinho, sua es-
posa Rosinha e os candidatos apadrinhados do casal 
à Prefeitura do Município.

Em matéria publicada no jornal O Globo, de 19 
de janeiro último, intitulada Incentivo ao Crime, fica 
demonstrada claramente a forma como o ex-Governa-
dor Garotinho pretende tratar as eleições nacionais, 
baseando-se nas de Campos. 

O irmão do Presidente do Tribunal Regional Elei-
toral do Rio de Janeiro, Desembargador Marlan Mari-
nho, foi indicado pela Governadora Rosinha Garotinho 
para ser o novo Desembargador do Estado, bem como 
a Desembargadora Jaqueline, que tem 2 filhos traba-
lhando no escritório do Sr. Antônio Oliboni, que cuida 
dos interesses do casal Garotinho.

A confirmação da sentença de cassação do man-
dato do Prefeito e do Vice-Prefeito eleitos de Campos 
foi referendada pelo TRE em 26 de outubro passado. 
Em seguida, os advogados entraram com recurso no 
mesmo tribunal, solicitando a análise do Tribunal Supe-
rior Eleitoral. No mês de novembro, o casal Garotinho 
foi absolvido, e seus afilhados foram condenados. Eles 
recorreram e, 10 dias após, foram absolvidos. Mas o  
o Presidente do TRE se mantém sentado sobre o re-
curso, não permitindo que seja enviado ao TSE para 
receber julgamento isento dos Ministros que não são 
nomeados pelo Sr. Anthony “Faraó” Garotinho.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro 
se transformou em “tribunal dos interesses eleitorais 
do Sr. Garotinho”. Infelizmente, dessa forma, a Justiça 
do meu Estado prejudica a população de Campos, que 
produz 83% do petróleo nacional.

Como filho adotivo de Campos dos Goytacazes, 
cidade de 450 mil habitantes, quero protestar contra 
a má conduta política do Desembargador Marlan Ma-
rinho, que não julga e não envia o citado processo ao 
TSE, que, tenho certeza, vai punir os candidatos, já 
que foram achados 318 mil reais em espécie na sede 
do PMDB. Mas fizeram vista grossa quanto a isso, 
ou seja, consideraram que a posse de 318 mil reais, 
em espécie, sem declaração de origem, não é crime 
eleitoral. 

Espero que esse processo seja encaminhado ao 
TSE, que o Sr. Anthony Garotinho seja condenado e 
que o PMDB não lhe dê a legenda. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. MIGUEL DE SOUZA (PL – RO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho à tribuna lamentar o que está acon-
tecendo no Presídio Agenor Martins de Carvalho, em 
Ji-Paraná, no centro do Estado de Rondônia, onde 
um agente penitenciário foi morto, numa troca de tiros 
durante tentativa de fuga de detentos que ali estavam 

cumprindo pena. Na oportunidade também vieram a 
falecer 3 detentos. 

A  tentativa de fuga se transformou em rebelião, 
e foram mantidos reféns o Diretor-Geral e o Diretor de 
Segurança do presídio. 

Ainda não se sabe se há outras vítimas fatais, 
uma vez que a comissão de negociação não teve aces-
so ao interior da penitenciária, mas um outro preso se 
encontra entre a vida e a morte, num hospital.

Nossa indignação deve-se ao fato de os presídios 
brasileiros terem se tornado apenas um depósito de 
gente. A maioria deles está com superlotação carcerária 
e não tem as mínimas condições de higiene. 

Precisamos mudar nosso sistema penitenciário 
e promover a construção de penitenciárias adequa-
das – de segurança máxima, para crimes hediondos, 
e outras, para crimes de penas brandas –, que con-
tem com agentes treinados e capacitados para evi-
tar a entrada de armas, drogas e telefones celulares. 
Afinal, todos sabemos que, sem a ajuda de fora dos 
muros, os presos não poderiam fazer rebeliões e mo-
tins, como infelizmente estamos acostumados a ver 
acontecer no País.

Aproveito para enviar às famílias do agente pe-
nitenciário Gilberto Ramos e dos detentos vitimados, 
assim como a toda a população de Ji-Paraná, meus 
votos de condolências e de indignação pela morte de 
um funcionário público no exercício de suas funções e 
de detentos que se encontravam em cumprimento de 
pena estabelecida pela Justiça brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O   SR. ADELOR VIEIRA (PMDB – SC. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, hoje se comemora em todo o Brasil o Dia Na-
cional do Aposentado. Aproveito a oportunidade para 
cumprimentar todos os aposentados brasileiros. Várias 
comemorações são levadas a efeito pelo País, promo-
vidas por sindicatos, associações e federações repre-
sentativas dos aposentados.

Mas há um questionamento que não posso dei-
xar de fazer: o que se comemora? O atual sistema de 
cálculo das aposentadorias não corresponde à expec-
tativa do trabalhador, que, depois de contribuir para a 
Previdência Social durante toda a sua vida útil, deseja 
ter ao menos renda condigna que lhe permita custear o 
sustento próprio e de seus dependentes. Mas isso nem 
sempre é possível porque o nosso sistema é falho.

O cálculo do benefício previdenciário, feito quan-
do o trabalhador se aposenta, já não é correto, e das 
correções, é injusto para o trabalhador que percebe 
mais do que 1 salário mínimo. Geralmente o Gover-
no divulga na mesma data em que reajusta o salário 
mínimo o índice de correção das aposentadorias. En-
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tretanto – e aqui está a grande injustiça –, o reajuste 
das aposentadorias tem sido historicamente menor do 
que o do salário mínimo.

O  resultado não poderia ser pior. Por exemplo: 
enquanto nos últimos 5 anos o salário mínimo subiu 
98,68%, passando de 151 reais para 300 reais mensais, 
as aposentadorias e pensões maiores do que 1 salá-
rio mínimo foram reajustadas em apenas 56,46%. Ou 
seja, somente nos últimos 5 anos a defasagem já é de 
cerca de 42%. Mais de 23 milhões de aposentadorias 
sofrem esse achatamento que, em pouco tempo, vai 
atingir a grande maioria dos aposentados, nivelando-os 
a um patamar horizontal de apenas 1 salário mínimo.

Sr. Presidente, quando se discute nesta Casa o 
Orçamento Geral da União para este exercício e se 
define o valor do novo salário mínimo – de 350, 360 ou 
370 reais –, necessário se faz garantir o mesmo per-
centual a todos os aposentados, independentemente 
de receberem 1 salário mínimo ou mais.

Sr. Presidente, registrada está a minha indigna-
ção contra esse sistema injusto de correção das apo-
sentadorias e feito o apelo para que se faça justiça 
aos aposentados deste País. Só assim teremos o que 
comemorar nesta data.

O   SR. ORLANDO DESCONSI (PT – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, cidadãs e cidadãos brasileiros, ocupo esta tri-
buna para fazer referência a um programa implantado 
no Governo Lula que busca garantir luz elétrica, espe-
cialmente a mulheres e homens que vivem no campo, 
em locais distantes dos grandes centros. Refiro-me 
ao Programa Luz para Todos, cuja meta é atender 10 
milhões de brasileiros até 2008. No final de 2005, 2 
milhões de brasileiros já tinham sido contemplados e 
hoje dispõem de luz elétrica. 

O custeio do programa se dá da seguinte forma: 
65% de participação do Governo Federal; 20% do 
Estado; e 15% da empresa. A meta para este ano é 
atender 3 milhões de brasileiros, com isso resolvendo 
o problema daqueles que ainda não dispõem de luz 
elétrica nas Regiões Sul e Sudeste do País. Nas de-
mais Regiões, serão atendidos 2,5 milhões de pesso-
as a cada ano, até 2008, quando todos os brasileiros 
terão luz elétrica em casa. O programa é importante 
principalmente porque promove a inclusão. 

Sr. Presidente, nesta época de calor, o cidadão 
beneficiado pelo Programa Luz para Todos pode ad-
quirir uma geladeira e beber água gelada; o cidadão do 
interior pode usar material elétrico na agricultura. Um 
conjunto de vantagens sucede essa política pública. 
O  cidadão que não dispõe de energia elétrica é forte 
candidato à exclusão do campo, ou seja, é um produ-
tor a menos e um indivíduo a mais nas periferias das 

cidades grandes. O Programa Luz para Todos é um dos 
mais importantes para a camada da população que até 
hoje não teve acesso às políticas públicas ou privadas 
de expansão da rede elétrica para o interior. 

Mas é preciso também registrar, Sr. Presidente, 
que o Governador do Rio Grande do Sul, Germano 
Rigotto, possível candidato a Presidente da Repúbli-
ca – já inscreveu seu nome para disputar as eleições 
prévias do PMDB –, não está fazendo o dever de casa: 
não pagou sequer uma parcela da parte do Estado re-
ferente ao programa, mas está no palanque sempre 
que são inauguradas novas linhas. Ora, se não cumpre 
a sua obrigação de Governador, não deveria querer 
galgar posto ainda maior. É lamentável que isso acon-
teça, Sr. Presidente.

O SR. COSTA FERREIRA (PSC – MA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
qual a intenção do Brasil no Haiti? Será que o Brasil 
está correto em sua política externa no Haiti? 

O que teria levado o Governo do Brasil a uma 
atitude tão precipitada, intervindo em um país que 
durante toda a sua existência sempre foi palco de di-
taduras extremistas, daí a sua convulsão intestina em 
decorrência de intervenções estrangeiras, visto que 
como ex-colônia francesa, sob os constantes olhares 
dos Estados Unidos, sempre foi palco de opressões e 
ingerências de grandes potências. 

Resultado de toda essa insensatez é que o país 
se transformou em um laboratório de ideologia, va-
riando do extremismo ditatorial de direita à comunista, 
causando os horrores que presencia anos, levando in-
clusive o Brasil a desembarcar no Haiti, tentando con-
seguir distorções que oscilaram de François Duvalier 
(Papa Doc) à Jean-Bertrand Aristide, por querer dar 
uma mãozinha aos haitianos ou simplesmente querer 
chamar a atenção de determinadas potências como 
um país conciliador e, com esse gesto, galgar um lugar 
no possível Conselho de Segurança das Nações Uni-
das a ser ampliado. Todavia, sabemos que, no âmbito 
interno, o País está envolvido em várias questiúncu-
las, tais como: CPIs; medidas provisórias em excesso; 
crises em partidos políticos e para completar está se 
aproximando das eleições quase que gerais para a 
Presidência da República, o Congresso Nacional, os 
Governos dos Estados e as Assembléias Legislativas. 
Sendo que todo esse quadro nos obriga a tomarmos 
medidas enérgicas para corrigirmos todas as distorções 
e voltarmos a nossa normalidade institucional.

Apesar da boa vontade de ajudar povos oprimi-
dos pela violência e pobreza, creio que ainda há tem-
po de ser corrigida tal distorção, visto que no âmbito 
interno, estamos vivendo situação quase semelhante, 
com a crescente ação de narcotraficantes, violência 
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no campo com constantes invasões de sem terra e 
outras organizações.

Creio que deveríamos pôr a casa em ordem, 
resolver todas as pendências internas e então par-
tirmos para a realização dos anseios de ocuparmos 
posição de destaque no Conselho de Segurança da 
ONU; na Secretaria-Geral da OEA, e outras posições 
de destaque que, a meu ver, será de bom alvitre para 
a consecução da nossa política externa por intermé-
dio do Itamaraty. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa é 
uma visão que tenho sobre o real caminho que teremos 
a trilhar em busca da nossa real emancipação social, 
política e econômica.

Nosso País tem demonstrado capacidade para 
ajudar nossos irmãos na América e em outras partes 
do mundo. Só não podemos ser precipitados e desig-
nar uma força de paz para ser dizimada. Aliás, é pre-
ciso apurar se o comandante realmente se suicidou 
ou não. 

Este é o nosso protesto. O lugar da força-tarefa é 
no Brasil e não no Haiti. Temos, primeiro, que acabar 
com a violência no nosso País.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Antenor Naspolini.
O SR. ANTENOR NASPOLINI (PSDB – CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados e todos os que estão sintonizados, neste mo-
mento, com a TV Câmara, ocupo a tribuna nesta tarde 
para saudar a delegação da Assembléia Nacional de 
Angola que visita esta Casa, formada pelos Deputados 
Domingos Mutaleno, Maria de Assunção do Rosário, 
Milton da Silva e Pedro Morais Vieira. 

A visita  dos colegas de Angola se dá no momen-
to em que aquele país está saindo de um período de 
guerra. Os 30 anos de guerra deixaram o país destru-
ído. Angola é país irmão do Brasil que, por sua vez, 
foi o primeiro a reconhecer a independência angola-
na. Estive pessoalmente em Angola, trabalhei com o 
UNICEF e sou testemunha da força daquele povo na 
sua própria reconstrução, especialmente valorizando 
a primeira infância, como um campo de grande coo-
peração nacional com as forças que se opuseram ao 
governo nos últimos anos.

Angola ainda tem quadro social triste, eu diria, 
pois o índice de mortalidade infantil é de 250 por mil 
nascidos. De cada 10 crianças que nascem praticamen-
te 4 não vivem até o primeiro aniversário. É a terceira 
mais alta mortalidade infantil do mundo.

Na luta por sua reconstrução, Angola vem com-
batendo especialmente a mortalidade infantil. Em 2004, 

realizou grande fórum nacional sobre o tema e o repe-
tiu em 2005. O primeiro fórum foi somente a respeito 
da primeira infância. O segundo abrangeu infância e 
adolescência, ou seja, expandiu o conceito de criança 
de acordo com as Nações Unidas. 

Merecem destaque o papel das Nações Unidas 
em Angola e a grande cooperação do UNICEF, muito 
bem dirigida pelo Dr. Mário Ferrari, que em breve dei-
xará de representar a instituição naquele país, bem 
como a atuação do Ministro João Batista Kussumua, 
inegável líder na condução dos trabalhos de recons-
trução social, especialmente ligado à infância. 

Minha  saudação aos colegas Deputados de 
Angola. Vêm S.Exas. certamente inaugurar a maior 
cooperação entre os 2 países. Não se trata, simples-
mente, de assistência técnica, que seria unilateral, mas 
de cooperação, nesse caso bilateral. Se Angola tem 
muito a aprender com o Brasil, também o Brasil tem 
muito a aprender com Angola. 

A vinda dos colegas angolanos com certeza 
inaugurará o processo de cooperação entre as Casas 
legislativas dos 2 países.

Obrigado.
O SR. JOSÉ ROCHA (PFL – BA. Sem revisão do 

orador.) – Ilustre Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
quero aqui fazer o registro da realização de 2 eventos 
aos quais estive presente neste final de semana, no 
meu Estado, a Bahia. 

No povoado de Gatos, Município de Correntina, e 
em Oliveira dos Brejinhos, Distrito de Arraial, comemo-
rou-se o dia do mesmo padroeiro local: São Sebastião. 
Estiveram presentes o atual Prefeito, Silvinho; o ex-Pre-
feito, Dr. Lopes; o Deputado Estadual Reinaldo Braga; 
lideranças políticas locais e este Deputado Federal.

Foram inauguradas obras importantes para Ar-
raial. Lá pude conversar com todos os Vereadores, 
inclusive com Tito Camisão, representante daquele 
povoado, e sua sogra, Sra. Corina, figura conhecida 
e querida por todos. Foram inauguradas uma quadra 
de esportes e as obras de pavimentação asfáltica das 
ruas do povoado de Arraial. Tudo graças à administra-
ção séria e competente do Prefeito Silvinho, que conta 
com o apoio de todos os Vereadores, do ex-Prefeito, 
Dr. Lopes, e de todos os Secretários. 

Esse  grupo político tem trabalhado muito para 
o desenvolvimento e o progresso do Município de Oli-
veira dos Brejinhos, que também recebeu a visita do 
Vereador Márcio, que tenho a honra de representar, 
por intermédio de seu pai, o ex-Prefeito Edmilson. 

Foi um importante encontro para a comunidade 
de Arraial e do Município de Oliveira dos Brejinhos. 
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Sr. Presidente, agradeço a oportunidade de re-
gistrar nos Anais desta Casa a visita que fiz ao meu 
Estado no último final de semana.

Durante  o discurso do Sr. José Rocha, 
o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Gilberto Nascimento, § 2º do art. 18 do Re-
gimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – 
Concedo a palavra ao Sr. Natan Donadon.

O SR. NATAN DONADON (PMDB – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o Estado de Rondônia mais uma vez 
é destaque nacional em virtude da sua produtividade 
agrícola.

Nas últimas semanas, a mídia nacional tem dado 
ênfase à excelente produção rondoniense de soja, ali-
mento rico em vitaminas e um dos mais importantes 
para a saúde humana.

Segundo informações da Companhia Nacional 
de Abastecimento – CONAB, Rondônia será o único 
Estado brasileiro a aumentar a área cultivada com soja 
na safra 2005/2006, cujo plantio foi concluído no final 
de dezembro.

A informação é confirmada por João Paulo Mo-
raes Filho, analista da CONAB, e Luiz Cláudio Pereira 
Alves, Secretário de Agricultura de Rondônia, dizendo 
que “o Estado vai na contramão da tendência nacio-
nal de reduzir a área de soja que cai pela primeira vez 
desde 1998 porque escoa o grão pelo Rio Madeira, o 
que diminui o custo do frete e melhora preços pagos 
aos produtores”. 

Segundo o levantamento da CONAB, divulgado 
no início de dezembro, a área com soja em Rondônia 
ficará em cerca de 82 mil hectares, com aumento anual 
de 10%. Para o Brasil, a queda estimada é de 6%, de 
23,3 milhões para 21,9 milhões de hectares.

Rondônia contribui com menos de 0,5% da área 
total cultivada com soja no País, mas o Estado é um 
dos campeões de produtividade. 

Nas últimas 5 safras, suas lavouras renderam 
cerca de 3 mil quilos por hectare, superando os 2.570 
quilos da média nacional.

A soja produzida na região de Vilhena, Município 
localizado ao sul do Estado, é transportada de cami-
nhão por 700 quilômetros até Porto Velho, Capital do 
Estado. Daí, o produto é colocado em barcaças e se-
gue por 1.150 quilômetros do Rio Madeira até o Porto 
de Itacoatiara (AM), de onde é exportado. Não fosse 
isso, a soja teria de rodar quase 3 mil quilômetros até 
os Portos de Santos (SP) ou Paranaguá (PR).

Segundo produtores, a saca de 60 quilos de soja 
– que está cotada em torno de R$ 23,50, em Vilhena 
– pode valer até R$ 1,50 a mais que na região de Sor-
riso (centro de Mato Grosso), que exporta por Santos 
e Paranaguá.

É com muito orgulho que evidenciamos as po-
tencialidades de Rondônia, Estado jovem, com ape-
nas 24 anos de criação, mas com um povo ordeiro e 
trabalhador.

Meu muito obrigado.
O SR. MAURO PASSOS (PT – SC. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a ASAPREV – Associação dos Aposen-
tados e Pensionistas da Previdência Social do Estado 
de Santa Catarina comemorou, dia 14 último, 20 anos 
de existência e de luta. 

Nesta terça-feira, 24 de janeiro, Dia do Aposen-
tado, a ASAPREV cumpriu com sua função ocupando 
o centro da Capital catarinense integrando-se ao mo-
vimento nacional pela recuperação do poder aquisitivo 
de aposentados e pensionistas.

As entidades representativas dos aposentados 
buscam por meio dessas iniciativas a aprovação do 
Projeto de Lei nº 058, de 2003, do Senador Paulo Paim, 
que tem por objetivo recompor o poder aquisitivo das 
aposentadorias e pensões mantidas pela Previdência 
Social vinculando-as ao salário mínimo.

Em Santa Catarina são 800 mil aposentados 
que buscam por intermédio de suas organizações a 
qualidade de vida e o respeito que todos os aposen-
tados merecem.

A nossa Previdência, muitas vezes ameaçada 
por propostas privatizantes, sobrevive há 83 anos. 
Seu papel social de maior sistema de redistribuição 
de renda da América Latina precisa do apoio de toda 
a sociedade.

Defender o Regime Geral de Previdência Social 
não é tarefa só dos aposentados. É compromisso de 
todos nós.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, condutor do ideário social-liberal no 
cenário político nacional, o PL inaugurou, na última sex-
ta-feira, nova sede do Diretório Regional em Pernam-
buco durante ato festivo que contou com a presença 
de eminentes lideranças deste Congresso Nacional, 
representantes de todas as tendências e agremiações 
partidárias de nosso Estado, personalidades dos seg-
mentos empresariais, artísticos, comunitários e das 
classes trabalhadoras, profissionais dos meios de co-
municação, militantes e populares.

Presidente da Executiva Regional do Partido Li-
beral em Pernambuco, este Parlamentar registra as 
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honrosas participações, em meio à inauguração fes-
tiva, do Líder no Senado e representante do Estado 
do Tocantins, o eminente correligionário João Ribeiro, 
do Líder de nossa bancada federal, Deputado Sandro 
Mabel, do Estado de Goiás, do atuante Deputado João 
Caldas, do Partido em Alagoas, do Deputado Federal 
José Carlos Araújo, ilustre representante do Estado da 
Bahia, juntamente com nossos conterrâneos, aliados 
e amigos pernambucanos. O Governador Jarbas Vas-
concelos prestigiou o evento ao visitar nossa sede e 
compartilhar conosco as alegrias daquele momento de 
confraternização e congraçamento. O Vice-Governador 
Mendonça Filho também se fez presente, bem como os 
Senadores Marco Maciel, Sérgio Guerra, Deputados 
Federais Carlos Eduardo Cadoca, Joaquim Francis-
co, Eduardo Campos, André de Paula, Presidente do 
PFL, do ex-Ministro Humberto Costa, dos Deputados 
Estaduais Sebastião Júnior, Lourival Simões, Antônio 
Moraes, Claudiano Martins, Romário Dias, Presiden-
te da Assembléia Legislativa do Estado, dezenas de 
Prefeitos e Vereadores. 

Do PL ao PFL, do PSB ao PSDB, PV, PDT e 
PAN, dirigentes e militantes de todas as legendas par-
tidárias em Pernambuco atenderam ao nosso convite 
para prestigiar a inauguração da nova sede do PL num 
sobrado de classe média do bairro do Espinheiro, no 
Recife. Em meio a centenas de personalidades e mi-
lhares de populares, convém não citar nomes para não 
cometer omissões, mas vale dizer que por lá passa-
ram dezenas de Parlamentares federais, Senadores, 
Deputados Estaduais, Prefeitos e Vereadores. Foram 
artistas, intelectuais, professores, profissionais liberais, 
empresários, trabalhadores e lideranças comunitárias 
que promoveram a inauguração festiva do novo PL em 
Pernambuco. Dirigimos a todos as nossas saudações 
de boas-vindas e de confraternização democrática. 

Uma palavra traduz a nova realidade vivenciada 
pelo Partido Liberal em Pernambuco: consagração. 
Está sendo consagrado nas ruas e na opinião pública 
a caminho de ser consagrado nas urnas. 

Partido de projeção nacional, o PL já representa 
uma força expressiva no quadro partidário em Per-
nambuco. Renovado e dinamizado, os liberais agre-
gam atualmente 1 Deputado Federal, na pessoa des-
te Parlamentar, 1 Líder na Assembléia Legislativa, 21 
Prefeitos, dezenas de Vice-Prefeitos, ex-Prefeitos e 
Vereadores. São milhares de militantes, lideranças po-
pulares e comunitárias espalhadas em 147 Municípios 
do Estado. De acordo com nosso ânimo de trabalho 
e o progresso das atividades, em poucos meses ha-
veremos de instalar diretórios municipais em todas as 
localidades do Estado. 

O reconhecimento é unânime, de que o PL rea-
lizou o evento partidário mais expressivo dos últimos 
anos em Pernambuco, ainda mais a ser ressaltado 
que não estamos em temporada eleitoral. Caravanas 
vindas de todo o interior e da Região Metropolitana do 
Recife abrilhantaram a festa. Além do tom político ine-
rente às atividades partidárias, a inauguração também 
foi marcada pelo toque festivo, ao som dos ritmos dos 
maracatus e grupos musicais jovens e populares. 

A sede inaugurada atende aos requisitos de um 
partido moderno em funcionamento, com instalações 
reservadas para os diversos segmentos de jovens e de 
mulheres e para o grupo Pensar Pernambuco, a partir 
do qual os economistas, cientistas políticos, ambien-
talistas, administradores, formadores de opinião, as 
cabeças pensantes dos mais variados ramos de ativi-
dades terão espaço para elaborar uma plataforma de 
governo e administrativa para nosso Estado. 

Na condição de Presidente do Diretório Regional 
do PL e depositário da confiança e da credibilidade dos 
liberais em Pernambuco, irmanado com nossa direção 
nacional, este Parlamentar manifesta seu sentimento 
de gratidão aos companheiros que compartilharam 
conosco desse momento construtivo de vivência par-
tidária. Os liberais do PL em Pernambuco e no Brasil 
retribuem com satisfação e regozijo as manifestações 
de solidariedade e de congratulações que nos são 
dirigidas.

Muito obrigado. 
O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL – BA. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, com satisfação ocupamos esta tri-
buna para comemorar mais um feito do Governo baia-
no. Desta vez, refere-se à safra de grãos que cresceu 
4,4% e superou o desempenho da produção nacional. 
Com a colheita recorde de 5,54 milhões de toneladas 
em 2005, confirma a expansão contínua do agrone-
gócio no Estado. 

Enquanto o País registrou uma redução de 5,23% 
em sua produção de grãos de 2004 para 2005, a safra 
baiana no período teve um crescimento de 4,4%, com 
um saldo final de 5,54 milhões de toneladas no ano. 
Os bons resultados se refletem também nas vendas 
externas, posicionando a Bahia com cerca de 40% 
do total das exportações do agronegócio de todo o 
Nordeste. O PIB da agropecuária baiana cresceu 6%, 
apesar de todos os problemas enfrentados. 

A lavoura de soja continua liderando a produção 
estadual de grãos. Em 2005, 2,4 milhões de toneladas 
foram colhidas, o que representa um crescimento de 
1,5% à do ano anterior. A área plantada foi ampliada 
em 5,93%, passando de 821 mil hectares para 870 
hectares, com um rendimento médio de 46 sacas por 
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hectare. Mesmo com a safra prejudicada pela estia-
gem e pela ferrugem asiática, a Bahia colheu a maior 
safra de soja desde que foi introduzida no Estado, 
ocupando, assim, a sétima posição no ranking nacio-
nal de produtores. 

A mamona e o feijão tiveram produção de 169 e 
472 mil toneladas em 2005, contra 114 e 354 mil to-
neladas em 2004. 

Em razão dos crescentes números de produção e 
exportação de grãos na Bahia, em especial a soja, foi 
ampliado um novo projeto incorporado a um moderno 
terminal portuário privado de uso misto, localizado na 
Ponta do Fernandinho, em São Tomé de Paripe, em 
Salvador, e possivelmente neste ano deverá iniciar as 
operações de soja e farelo, abrindo aos produtores 
baianos novas possibilidades de comercialização in-
dustrial. O novo terminal terá como principais vanta-
gens competitivas a maior profundidade de seu berço 
de atracação, que possibilitará a operação de navios 
graneleiros com mais de 60 mil toneladas, reduzindo 
com isso o valor dos fretes marítimo e rodoviário, com a 
possibilidade do transporte de retorno dos fertilizantes 
importados pelo Porto de Aratu e destinados à região 
produtora e maior rendimento operacional, reduzindo 
o tempo de operação dos navios. 

Futuramente, com a implantação da Ferrovia Les-
te – Oeste, projeto indicado no Peltbahia, os terminais 
portuários localizados na Baía de Todos os Santos 
ampliarão sua área de influência, captando cargas 
das regiões produtoras localizadas nos Estados do 
Piauí, Maranhão, Minas Gerais, Tocantins e Goiás, 
configurando-se, dessa forma, um novo e competitivo 
corredor logístico de exportação e importação para o 
oeste baiano e a Região Centro-Oeste do Brasil. Ainda 
como parte do novo quadro logístico, o Porto de Ilhéus 
passará a enfrentar, na movimentação de soja, a cres-
cente competição dos novos terminais especializados, 
devendo se requalificar para operar outras cargas. 

O biodiesel também aparece como uma nova 
vertente do setor. Produzido apenas em caráter experi-
mental em uma miniusina na Universidade Estadual de 
Santa Cruz – UESC, já atrai investidores nacionais e 
internacionais para o Estado. A PETROBRAS, a Dagris, 
a Brasil Biodiesel e a Orbitrade já assinaram protoco-
los de intenção com o Governo Estadual. No Município 
de Luís Eduardo Magalhães, o grupo francês Dagris, 
pretende instalar, até o final do ano, uma unidade de 
processamento de óleos vegetais e outra de produção 
de biodiesel, com capacidade anual para processar 
250 mil toneladas de caroços. A estimativa é de que, 
ao final do terceiro ano de funcionamento, a unidade 
de biodiesel produza 13 milhões de litro/ano.

A Bahia é grande produtora de matéria-prima 
para óleos, como algodão, mamona, soja e girassol, o 
que gera segurança a essas empresas e faz com que 
elas acreditem na projeção do setor. 

Já a PETROBRAS deve instalar sua usina na 
Região Metropolitana de Salvador e pretende produzir 
aproximadamente 40 milhões de biodiesel por ano. A 
implantação da usina está em fase preliminar, porém 
demonstra que os estudos de viabilidade técnica das 
oleaginosas na produção do biodiesel avançaram. 

Com a produção do combustível natural, há ex-
pectativas de melhorias econômicas para os agricul-
tores do semi-árido nordestino.

Viva a Bahia e chova arroz!
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 

Quase 1 ano depois da edição do decreto que permi-
tiu o fracionamento de remédios (venda de remédios 
avulsos) ainda não chegou às farmácias. Apenas um 
laboratório, Medley, obteve a autorização da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA para 
a venda de medicamentos fracionados. A empresa 
farmacêutica colocou à disposição dos distribuidores 
10 mil unidades de um antibiótico, mas até agora o 
produto não chegou ao consumidor porque nenhuma 
farmácia obteve autorização da ANVISA para vender 
o remédio fracionado.

A demora para chegar ao consumidor também 
se deveu à edição de regras para a definição do pre-
ço. Apenas no fim de 2005, a Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamentos – CMED fixou as dire-
trizes para determinar os valores, a última etapa que 
faltava.

Entendemos que esse valor deva ser o menor a 
ser oferecido aos usuários de medicamentos.

No caso de um princípio ativo já existente no mer-
cado, a CMED leva em consideração o preço médio 
ponderado dos medicamentos concorrentes por unida-
de. Para novos medicamentos, a regra válida é a mesma 
já existente para medicamentos não fracionados. 

A resolução sobre a definição dos preços foi pu-
blicada no dia 29 de dezembro. A publicação do de-
creto presidencial que estabeleceu o fracionamento 
completou 1 ano no último dia 20. O decreto recebeu 
intensas críticas da indústria e das redes de farmácias, 
que colocam empecilhos para que esse fato ocorra. 
Mas é muito importante que essas determinações 
sejam cumpridas para que a população que depende 
de medicamentos possa ter acesso à quantidade ne-
cessária para seu uso.

A regulamentação, que não torna obrigatório aos 
laboratórios nem às farmácias adotar a medida, saiu 
em maio do ano passado. Uma das principais exigên-
cias é que a embalagem primária, a menor fração da 
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embalagem original, conserve as qualidades do me-
dicamento, devendo trazer o nome, a concentração 
da substância, nome do titular do registro, número de 
lote e validade, e a via de administração. Após o fra-
cionamento, o medicamento deve ser colocado numa 
segunda embalagem acompanhada da bula do produto. 
As farmácias, por sua vez, deverão ter um ambiente 
exclusivo para a divisão dos medicamentos. 

Mesmo com a autorização para a indústria poder 
vender medicamento em forma fracionada, as farmá-
cias precisam de uma autorização da vigilância local 
para comercializá-los. 

Poucas são as empresas interessadas em vender 
fracionadamente esses medicamentos e as interes-
sadas ainda estão esperando a chegada de produtos 
liberados por parte da indústria. 

É preciso, Sr. Presidente, que a ANVISA acele-
re essas liberações para que só assim a população já 
tão sofrida possa fazer uso da prerrogativa de adquirir 
realmente o necessário para o tratamento.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Fernando de 
Fabinho, o Sr. Gilberto Nascimento, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio 
Oliveira, 1º Secretário.

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

O SR. VICENTINHO (PT – SP. Pronuncia o seguin-
te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
hoje é o Dia Nacional dos Aposentados. Antes, porém, 
de proceder a qualquer comemoração, é necessário 
refletirmos sobre o atual momento desses que muito 
já contribuíram para o engrandecimento desta Nação. 
O que me causa estranheza é o fato de que, apesar 
dos anos de dedicado trabalho, a situação dos apo-
sentados não é tranqüila. 

Em vez de terem momentos de lazer e sossego, 
nossos ex-companheiros de fábrica, escritório e campo 
se vêem na condição de eternos trabalhadores. 

Quero manifestar publicamente meu repúdio à 
situação por que passam nossos companheiros apo-
sentados e que todos vamos enfrentar em mais alguns 
anos. E, neste manifesto publico, Sr. Presidente, colo-
co-me ao lado do meu companheiro, ex-metalúrgico de 
São Bernardo do Campo e Presidente da Associação 
dos Metalúrgicos Aposentados do ABC – AMA, Wilson 
Roberto Ribeiro, que nesta manhã, com sucesso, junto 
com outros companheiros aposentados, realizou uma 
passeata pelas ruas da cidade de São Paulo e um ato 
em frente à sede do INSS, no Bairro Santa Efigênia.

O que pediam esses aposentados, Sr. Presidente 
e nobres Deputados? Pediam o direito de ter o mes-
mo percentual de reajuste aplicado ao salário mínimo. 
Essa é uma luta antiga. Não vem de hoje. Quando um 
trabalhador completa seu período legal de trabalho e 
adquire o direito à aposentadoria, recebe um número 
determinado de salários mínimos, mas, com o passar 
do tempo, o valor da aposentadoria sofre grande de-
fasagem. Isso porque o índice de reajuste do salário 
mínimo não é o mesmo que corrige a aposentadoria, 
o que é grave. O valor nominal e real dos proventos 
do aposentado é corroído a cada correção do salário 
mínimo.

Assim, em vez de levar uma vida confortável e 
digna, depois dos anos trabalhados e do acúmulo de 
experiências, esses companheiros se vêem obrigados 
a continuar trabalhando para completar os parcos re-
cursos da aposentadoria.

Confidenciou-me o companheiro Wilson Ribeiro 
que muitos aposentados hoje, depois de criados os 
filhos, são obrigados a criar também os netos. Dis-
se-me ainda o Presidente da AMA que, se o salário 
mínimo ficar na faixa de R$ 350,00, cerca de 2.000 
filiados da AMA receberão de aposentadoria valor 
menor que esse. 

Volto a insistir, Sr. Presidente: o momento é grave. 
A situação dos aposentados não é nada confortável 
e, como já disse aqui, todos nós estaremos nessa si-
tuação daqui a algum tempo. 

Por isso peço aos nobres pares desta Casa e 
ao Sr. Presidente que olhemos com muita atenção e 
sensibilidade para os aposentados deste País. Vou 
lutar pela adoção dos mesmos índices de reajuste do 
salário mínimo para as aposentadorias – essa será 
uma de minhas bandeiras. 

Como vemos, não há muito a comemorar na data 
de hoje. Assim, o momento deve ser de tomada de pos-
tura e decisão, para que aquele que já contribuiu muito 
e contribui até hoje com o País não seja considerado 
um cidadão de segunda classe. Temos de garantir esse 
direito conquistado pelos trabalhadores, o merecido 
descanso, e fazer valer os preceitos aprovados por esta 
Casa no Estatuto do Idoso, que ainda não tem alguns 
dos benefícios efetivamente em vigor.

Por tudo isso, Sr. Presidente, coloco-me ao lado 
dos aposentados deste País na luta por um futuro mais 
digno. Saúdo todos aqueles que já perderam a cor dos 
cabelos, sobretudo pela grande bagagem de vida e 
experiência que têm para nos ensinar. 

Viva o Aposentado do Brasil! 
Muito obrigado Sr. Presidente.
O  SR. ANDRÉ ZACHAROW (PMDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
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Srs. Deputados, é com muito orgulho que ocupo esta 
tribuna para fazer um importante registro para os para-
naenses e destacar um exemplo para todo o País.

O Governador Roberto Requião vai enviar à As-
sembléia Legislativa, no próximo dia 15 de fevereiro, 
no reinício dos trabalhos parlamentares, projeto de lei 
fixando o salário mínimo, no Paraná, em R$ 437,00. O 
novo salário será o maior do País, refletindo os acertos 
da política do Governo paranaense no fortalecimen-
to da atividade produtiva, o que criou condições para 
beneficiar a classe trabalhadora do Estado.

A medida anunciada pelo Governador Roberto 
Requião está fundamentada na política de incentivo 
às pequenas e médias empresas do Estado, que rece-
beram, ao longo dos últimos 3 anos, isenções de im-
postos e redução de tributos, o que possibilitou o seu 
fortalecimento e a obtenção de melhores resultados 
econômicos. Destaco que as microempresas parana-
enses estão isentadas de ICMS.

As bases do novo salário mínimo do Paraná 
estabelecem que ele deve ser aplicado para as cate-
gorias que não possuem dissídio ou acordo coletivo 
de trabalho, como por exemplo os trabalhadores do-
mésticos, cujas condições de negociação salarial são 
consideradas desfavoráveis.

A mensagem do Governador vai atender, num 
primeiro instante, segundo o DIEESE – Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômi-
cos cerca de 390 mil trabalhadores, com um salário 
mínimo maior que o fixado pelo Governo Federal (R$ 
350,00) e pelos Governos Estaduais do Rio de Janei-
ro (R$ 369, 45) e do Rio Grande do Sul (R$ 374,67), 
únicos Estados brasileiros a adotarem o mínimo re-
gional, previsto pela Lei Complementar nº 103, de 14 
de julho de 2000.

O projeto de lei atende a sugestão do Deputado 
Estadual Hermes Fonseca, do Advogado Trabalhista 
Edésio Passos, de lideranças do Movimento Sindical 
e de Deputados da bancada de apoio ao Governo na 
Assembléia Legislativa, mas não se aplica aos servi-
dores públicos municipais, estaduais e federais. Mes-
mo porque nenhum servidor estadual recebe menos 
do que o novo mínimo regional.

Para o Governo do Paraná, o novo salário míni-
mo do Estado tem por objetivo atender e proteger as 
categorias profissionais que não possuem piso salarial 
nem poder de articulação para negociar em condições 
favoráveis. Trata-se de salário referencial aos trabalha-
dores e empregadores na hora da contratação.

A decisão do Governador Roberto Requião con-
solida a sua gestão preferencialmente voltada para a 
população carente do Estado. Essa política criou con-
dições para a melhoria da qualidade de vida dos para-

naenses. Destacam-se o Programa Leite das Crianças, 
que distribui diariamente mais de 180 mil litros de leite 
para as famílias carentes; o Programa Tarifa Social, 
da SANEPAR, que beneficia, com o fornecimento de 
água, milhares de famílias da Capital e do interior; o 
Programa Luz Fraterna, que isenta as populações de 
baixa renda da cobrança de fornecimento de energia 
elétrica; e também o Programa Fundo de Aval, que 
garante financiamentos agrícolas para mais de 50 mil 
pequenos produtores rurais do Estado.

Ressalto as declarações do Presidente da Central 
Única dos Trabalhadores do Paraná (CUT-PR), Roni 
Barbosa, afirmando que a “criação do mínimo regional 
vem sendo debatida pela central e seus trabalhadores 
há mais de um ano. Isso só comprova a força da eco-
nomia do Paraná, que comporta um mínimo diferen-
ciado e superior ao estipulado pela União. Esperamos 
agora que a proposta do governador Requião passe 
na Assembléia Legislativa para alavancar a economia 
do Estado e devolver a dignidade a centenas de tra-
balhadores”.

A importância da criação do mínimo regional tam-
bém é destacada pelo economista do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômi-
cos – DIEESE, Cid Cordeiro. Segundo sua análise, 
os trabalhadores, principalmente os não-sindicaliza-
dos, terão, a partir de agora, uma base de referência 
para as negociações com os empregadores. “Essa é 
a grande importância, a médio e a longo prazo, de se 
regionalizar o mínimo”, disse.

Congratulo-me com o Governador Roberto Re-
quião e sua equipe de governo, que demonstram a 
viabilidade de gestão política positiva, promovendo a 
inclusão social, reduzindo a pobreza e gerando bene-
fícios concretos para todo o Paraná e servindo como 
um exemplo para os demais Estados da Federação.

Obrigado.
O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS 

(PL – MG. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, estão em tramitação 
nesta Casa algumas propostas de emenda à Constitui-
ção sobre o financiamento da educação. Atualmente, 
esse financiamento é realizado pelo Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
de Valorização do Magistério – FUNDEF.

A emenda substitutiva à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 536, de 1997, propõe a substituição 
do FUNDEF por 4 fundos distintos, destinados à ma-
nutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, 
da educação infantil, do ensino médio e da educação 
básica. Apensada a essa PEC está uma outra proposta 
de emenda à Constituição – a PEC nº 415, de 2005 –, 
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que mantém o modelo de fundo único para o financia-
mento à educação, o FUNDEB.

Esse modelo não é, na nossa opinião, a melhor 
alternativa para o equacionamento da questão. Ao 
abarcar todo o financiamento da educação básica, o 
FUNDEB reúne níveis ou etapas de ensino pelos quais 
Estados e Municípios não são co-responsáveis, pois 
cabe aos Municípios financiar a educação infantil e 
aos Estados, o ensino médio.

Apenas o ensino fundamental é responsabilidade 
comum dessas 2 esferas de governo. Ao propor como 
base para a redistribuição dos recursos do FUNDEB 
as matrículas de toda a educação básica, a atual sub-
vinculação de recursos para o ensino fundamental 
– o que, na nossa opinião, é de extrema importância 
– deixaria de existir.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, qualquer 
proposta de financiamento para a educação básica no 
Brasil precisa levar em conta que o ensino fundamental 
é obrigatório e os recursos públicos a ele destinados 
não podem, em hipótese alguma, ser reduzidos. Ao 
contrário, esses recursos devem ser utilizados para a 
melhoria da qualidade dessa etapa de ensino, com a 
ampliação da duração mínima do ensino fundamental 
de 8 para 9 anos letivos e da jornada escolar do mí-
nimo atual de 4 horas diárias para a escola de tempo 
integral, de forma a cumprir diretrizes da LDB e metas 
do Plano Nacional de Educação.

A emenda substitutiva à PEC nº 536, de 1997, 
que cria 4 fundos distintos, é, pois, na nossa opinião, 
a que melhor atende à demanda da sociedade de am-
pliar os mecanismos redistributivos a todas as etapas 
da educação básica. Ela garante o atendimento edu-
cacional às crianças da educação infantil e aos jovens 
do ensino médio, mantendo, no entanto, os recursos 
atualmente subvinculados ao ensino fundamental obri-
gatório, medida extremamente necessária para que se 
promova a melhoria de sua qualidade. Outra virtude do 
texto que defendemos é assegurar maior participação 
da União no financiamento da educação básica para o 
enfrentamento das desigualdades regionais. 

Acrescento que a emenda substitutiva à PEC nº 
536, de 1997, é considerada a alternativa ideal pela 
Confederação Nacional dos Municípios, segundo cor-
respondência que recebi da Associação Mineira dos 
Municípios, entidade que representa os 853 Municí-
pios mineiros. 

Rogo aos nobres colegas que reflitam sobre os 
argumentos aqui expostos, a fim de que, por ocasião 
da votação dessas propostas, possamos adotar o 
melhor modelo para o financiamento da educação no 
nosso País, questão da mais alta relevância para o 
desenvolvimento nacional.

Obrigado.
O  SR. NELSON BORNIER (PMDB – RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, não é a primeira vez que ocupo esta 
tribuna para denunciar o desenfreado aumento dos 
itens de nossa cesta básica. 

Os consumidores podem preparar o bolso. Tal 
como foi anunciado há poucos dias, os preços do café 
serão reajustados no mês de março. Apesar de o Go-
verno alardear que a inflação está em queda, nesse 
mês o produto acumulará um reajuste de mais de 15%. 
Segundo expectativas da Secretaria de Política Agrí-
cola do Ministério da Agricultura, o pacote de 1 quilo 
alcançará a marca dos 10 reais. 

Dessa forma, Sr. Presidente, a corrida desenfre-
ada do aumento do custo de vida no País marca mais 
um tento, como se estivesse bem próxima de derrotar 
a capacidade de resistência da tão sofrida população 
brasileira, que se vê, a cada dia, sobressaltada com 
anúncio e mais anúncio de majoração nos preços dos 
produtos essenciais.

Conclui-se, portanto, que o Governo continua 
sem saber como justificar tanta elevação no custo de 
vida e manda dizer, por meio dos órgãos de planeja-
mento e estatística, que a inflação está sob controle, 
que a economia nacional está no caminho certo para 
a dissolução de seus maiores problemas, a despeito 
das constantes quedas na balança comercial.

Não precisa ser um expert em economia para 
concluir facilmente que algo está errado na concep-
ção da alta cúpula do Governo, quando divulga que a 
inflação está em queda.

Não é possível, Sr. Presidente, que o Brasil, pro-
duzindo como produz, ainda esteja à mercê das os-
cilações do mercado, que faz dos preços o que bem 
quer, pouco se importando com as conseqüências 
relacionadas ao desenvolvimento do País.

Deveria prevalecer o entendimento de que o café 
é um instrumento do mais legítimo interesse do povo 
brasileiro, pois está em nossas mesas todos os dias, 
constituindo um dos mais importantes elementos de 
nossa cesta básica. Ele precisa ser protegido pelo Go-
verno, em favor dos consumidores, e não transformado 
em produto exclusivo das classes mais altas.

Nosso compromisso tem de ser de luta contra 
mais essa manifestação de abuso. O Governo Federal 
não pode fechar os olhos para o interesse da popula-
ção. Temos todos o dever de lutar para que prevaleça o 
bom senso; caso contrário, teremos de substituir esse 
produto que já faz parte de nossas vidas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP – GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
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tados, o que me traz a esta tribuna hoje é a necessi-
dade de fazer aqui uma triste radiografia do péssimo 
estado de conservação das rodovias federais que cor-
tam o Estado de Goiás. Só agora, em ano eleitoral, o 
Governo anuncia a operação tapa-buraco, num claro 
reconhecimento de que faltou competência para gerir 
a engenharia de transportes.

As rodovias federais de Goiás viraram um “caso 
de polícia” ou, melhor dizendo, “um caso de política”. 
Estão bem abaixo do fundo do poço, como se diz no 
jargão popular.

Para se ter idéia da gravidade do problema, há 
trechos em que a trafegabilidade é muito próxima de 
zero. Até agora não foram concluídas as duplicações 
da BR-070, que liga Goiânia a Brasília, e da BR-153, 
no trecho Goiânia/Itumbiara. 

Não sou daqueles, Sr. Presidente, que apostam 
no quanto pior, melhor. Desejo sucesso ao novo Dire-
tor-Geral do DNIT, o goiano Mauro Barbosa, que acaba 
de assumir o cargo. Mas estou convencido de que a 
batata colocada nas mãos do engenheiro Mauro Bar-
bosa é muito grande.

O Governo anuncia a operação tapa-buracos 
como se fosse a solução para todos os problemas 
enfrentados pela malha viária nacional. Mas isso não 
condiz com a realidade. O País precisa de mais. Pre-
cisa de uma política estável para o setor, precisa de 
planejamento estratégico, de infra-estrutura multimodal 
e, principalmente, de novas tecnologias na chamada 
engenharia de construções. Não podemos mais acei-
tar que uma rodovia seja construída para durar de 5 
a 10 anos.

As rodovias talvez sejam o grande patrimônio que 
o Brasil tem. Não podemos permitir que sejam tratadas 
como mercadoria de segunda classe. Também não po-
demos permitir que vidas sejam ceifadas por causa do 
péssimo estado de tráfego nessas vias federais, sem 
contar a oneração do custo do transporte.

Por isso, Sr. Presidente, ao mesmo tempo em 
que desejo sucesso ao novo Diretor-Geral do DNIT, 
é preciso reconhecer que muita coisa tem de mudar, 
porque a marca do Governo Lula tem sido a incompe-
tência com esse importante setor.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Agradeço a atenção a mim dispensada pelos 

nobres pares desta Casa.
O SR. MARCOS ABRAMO (PP – SP. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é com muita tristeza que somos, em São 
Paulo, afrontados, logo ao início deste ano de 2006, 
por nova onda de violência contra policiais, promovida 
por conhecidas organizações criminosas.

Em curto espaço de tempo, marginais, utilizan-
do carros ou motos, com armamento pesado, mata-
ram 5 policiais e metralharam postos e unidades da 
Polícia Militar.

Em Santana, uma base policial foi atacada. Na 
região do Portal do Morumbi, um posto da 6ª Compa-
nhia do 16º Batalhão foi metralhado, sendo um dos 
policiais que estava de serviço atingido no peito por 
um tiro, não vindo a falecer apenas porque estava uti-
lizando colete à prova de bala.

Um policial militar, no Pari, foi atacado quando 
transitava fardado pela rua, vindo a falecer em conse-
qüência dos disparos feitos por indivíduos que passa-
vam de moto pelo local. Outro policial militar, vítima de 
seqüestro-relâmpago, foi assassinado após identificado 
pelos criminosos como policial.

Esses são apenas alguns exemplos dos ataques 
recentes. 

Lamentavelmente, poderia ficar, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, durante os 5 minutos a que 
tenho direito no período do Pequeno Expediente, re-
latando outras ocorrências dessa natureza, sem que 
fosse encerrada a lista de ações criminosas contra 
policiais do Estado de São Paulo. 

O Sr. Secretário de Segurança Pública do Esta-
do de São Paulo, Dr. Saulo Abreu, admitiu que esses 
atos são decorrentes de ações planejadas pela facção 
criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), que 
repete, ao início de 2006, a estratégia de terror já uti-
lizada em 2003, com vistas a intimidar os integrantes 
dos órgãos de segurança pública.

Em face dessa constatação, esses crimes que, 
isoladamente, já constituíam motivo de grande pre-
ocupação, assumem proporção de gravidade ainda 
mais alarmante, uma vez que eles não se restringem 
a confronto pontual entre marginais e policiais. Essas 
planejadas ações criminosas têm por objetivo o ata-
que às próprias instituições, expondo a risco o Estado 
Democrático de Direito.

Diante do quadro de insegurança que se dese-
nha, é de se questionar: que providências podem ser 
adotadas para que o Estado, dentro das regras esta-
belecidas pelo texto constitucional brasileiro, vença 
esse desafio, assegurando o retorno da ordem e da 
tranqüilidade à vida cotidiana do cidadão paulistano, 
condições essenciais para a melhor qualidade de vida 
de qualquer pessoa?

Se estudarmos o relato dos recentes confrontos 
entre policiais e bandidos, fica fácil identificarmos que, 
em muitas oportunidades, o material bélico à dispo-
sição dos policiais é insuficiente para fazer frente a 2 
fatores vitais para o sucesso em um confronto armado: 
a surpresa e o poder de fogo.
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No quesito surpresa, a vantagem é sempre do 
marginal. Os ataques são covardes, feitos sem nenhu-
ma indicação prévia, de forma vil, normalmente contra 
policiais isolados ou impedidos de reagir.

Reduzir-se a vantagem da surpresa não é tarefa 
fácil, mas ela pode ser mitigada se os policiais tiverem 
acesso mais fácil, por exemplo, a equipamentos de 
proteção – como o colete à prova de balas que sal-
vou a vida do policial de serviço no posto atacado da 
região do Portal do Morumbi –, ou se forem revistas 
as regras relativas ao uso do uniforme fora do horário 
de expediente.

No que concerne ao poder de fogo, de há mui-
to aqueles que têm preocupação com os integrantes 
dos órgãos de segurança pública vem destacando a 
necessidade de revisão das restrições relativas a ca-
libre e tipo de armamento liberados para utilização 
pelos policiais.

Essa medida mostra-se essencial para permitir 
o equilíbrio do poder de fogo entre o armamento utili-
zado pelos bandidos – que não se submetem às nor-
mas legais que regulamentam a matéria – e o utiliza-
do pelos policiais, que arriscam a vida parar garantir 
a nossa segurança.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não te-
nho nenhuma alegria de iniciar mais um ano comen-
tando neste plenário fatos como esse. Quisera estar 
aqui para falar da melhoria da segurança pública, da 
eficiência policial, da efetiva punição desses marginais 
que desrespeitam os direitos fundamentais da vida e 
da propriedade dos cidadãos honestos, mas que, ao 
serem presos, recitam em prosa e verso os direitos 
que lhes são assegurados pelo art. 5º da Constitui-
ção Federal.

Resta-me apenas, prezados pares, esperar que 
o Governo de São Paulo haja com o rigor necessário 
e adote todas as medidas possíveis para reverter essa 
situação e impor a lei a todos os que fazem do crime 
e da barbárie o seu modo de vida.

Muito obrigado.
O  SR. MÁRIO HERINGER (PDT – MG. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, nas relações de consumo, a chamada 
“venda casada” – venda de um produto condicionada 
à compra de outro – sempre foi considerada prática 
ilegal. Tanto que as penalidades não são só disciplina-
das pelo nosso Código de Defesa do Consumidor, em 
seu art. 39, inciso I, mas também pela Lei nº 8.137, de 
1990, que define os crimes contra a ordem tributária e 
econômica e contra as relações de consumo.

Apesar da sua gravidade, Sras. e Srs. Deputados, 
as operadoras de telefonia celular continuam insistindo 
nessa prática. Iludidos pela percepção de que estão 

obtendo vantagens, os usuários acabam aceitando 
tais imposições ao adquirirem linhas telefônicas. Os 
mecanismos de persuasão das operadoras redundam 
na prática de conduta delituosa aceita passivamente 
tanto pelos adquirentes de suas linhas quanto pela 
ANATEL, órgão responsável por fiscalizá-las.

Obviamente, contribuem para tudo isso, Sr. Pre-
sidente, a complexidade do mercado e a diversidade 
dos sistemas operacionais de comunicação. Várias 
são as tecnologias, como CDMA, GSM e TDMA. A 
complexidade aumenta quando uma operadora não 
utiliza o sistema de outra. Isso deixa o consumidor 
desorientado e incapaz de vislumbrar com clareza se 
está ou não sendo ludibriado pela tentadora oferta da 
operadora “A” ou da operadora “B”. 

Um dos mecanismos utilizados é a venda da linha 
com aparelho fidelizado. Através de contrato de adesão 
com amarras contratuais extremamente draconianas, o 
usuário fica obrigado a utilizar a linha por 1 ou 2 anos, 
sob pena de, assim não procedendo, pagar multa. 

Cabe à ANATEL, Sras. e Srs. Deputados – e este 
é o apelo que faço –, fiscalizar os eventuais abusos 
que as operadoras possam cometer. Criada para essa 
finalidade, essa agência reguladora deve deixar bem 
claro de que lado se posiciona: se das operadoras ou do 
consumidor, a parte mais frágil dessa relação. Facilitar 
as migrações para operadoras mais atraentes e impedir 
as “vendas casadas” e os contratos de fidelização são 
algumas das medidas urgentes e necessárias que a 
ANATEL deve tomar. Campanhas publicitárias devem 
ser também promovidas visando esclarecer e popula-
rizar as tecnologias existentes, tornando possível aos 
usuários não só distinguir qual a melhor, mas também 
ter liberdade na hora da escolha da operadora.

Uma medida urgente e necessária para dar ain-
da mais opção ao usuário é a de manter o número de 
telefone, independente da operadora. Esse número, 
como acontece em vários países, deve ser monopólio 
do usuário e não da operadora que, ao mantê-lo sob 
seu domínio, acaba escravizando o usuário. Ninguém 
gosta de mudar o número do telefone, sobretudo os 
profissionais que dependem dele para exercer o seu 
ofício.

Acabamos todos involuntariamente presos a uma 
só operadora. A demora nessa decisão traz sérios 
prejuízos aos usuários, e só às operadoras convém 
manter a atual situação. 

Com a palavra a ANATEL.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT – MS. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, amanhã, dia 25 de janeiro, uma das mais 
respeitadas categorias profissionais do nosso País co-
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memorará o seu dia. O Dia do Carteiro homenageia, 
com inteira justiça, profissionais que têm como gran-
de marca o seu profissionalismo e em grande parte 
são responsáveis pela boa imagem dos Correios junto 
aos brasileiros. 

O trabalho desenvolvido com seriedade por esses 
profissionais garantiram à empresa, no ano passado, o 
segundo maior lucro de toda a sua história. Mas algu-
mas correções na distribuição desses dividendos ainda 
precisam ser aplicadas. E certamente isso acontecerá, 
beneficiando igualmente todos os trabalhadores.

Por outro lado, alguns avanços vêm acontecendo 
depois que Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a Presi-
dência da República, como a ascensão de trabalhado-
res oriundos da base a cargos de direção, a exemplo 
da nomeação do Diretor-Regional de Mato Grosso do 
Sul, João Rocha, carteiro com curso superior. 

Quando da negociação do acordo coletivo da ca-
tegoria, uma tabela de escalonamento garantiu maiores 
índices para quem ganha menos, em atendimento a 
uma das mais antigas reivindicações da categoria.

Mas, senhoras e senhores, alguns problemas 
existem. E sérios. Eles precisam ser sanados para 
que possamos manter unida toda uma categoria que 
tem orgulho de ser homenageada e respeitada, já que 
sempre contribuiu com excelência de serviços poucas 
vezes vista e tão considerada.

Não posso também me furtar a dizer que, infeliz-
mente, com a instalação da equivocadamente denomi-
nada CPMI dos Correios, para apurar irregularidades 
cometidas por uma só pessoa, toda a categoria teve 
de conviver com suspeitas e até acusações que, na 
verdade, deveriam ser dirigidas a quem pode ter come-
tido erros. Não se pode condenar uma instituição que 
tem como componentes de sua imagem a seriedade, a 
correição, a honestidade, o empenho, a pontualidade, 
além do carinho com que trata cada brasileiro. 

Por tudo isso, quero compartilhar com todos os 
trabalhadores dos Correios a reafirmação de seu com-
promisso em defesa dos seus direitos e de serviços 
postais públicos e de qualidade. Por isso dizem que o 
Dia do Carteiro não é de comemoração, mas de mo-
bilização. 

Sem sombra de dúvida, têm neste Parlamentar 
que traz lembranças do movimento sindical um parceiro 
e amigo que, mesmo com os problemas que a catego-
ria atravessa, faz questão de homenageá-la com todo 
o respeito e carinho que faz por merecer.

Muito obrigado.
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a segurança pública é uma constante pre-
ocupação da população. Em meu Estado, graças ao 

empenho do Governo de Goiás, nos últimos 6 anos, 
com o controle da criminalidade, tem-se conseguido 
manter relativa segurança para os goianos.

Dados fornecidos pelo Boletim Informativo Institu-
cional da Secretaria de Segurança Pública e Justiça do 
Estado de Goiás comprovam que, apesar dos poucos 
recursos repassados aos Estados pela União, foram 
disponibilizados 412 milhões de reais no Orçamento 
de 2005. No entanto, foram repassados efetivamente 
169 milhões de reais para todo o País, o suficiente para 
cobrir o custo da violência de apenas 1 dia. A Secre-
taria de Segurança de Goiás busca alternativas con-
cretas com o propósito fundamental de aperfeiçoar os 
órgãos policiais, no sentido de proporcionar segurança 
pública de qualidade ao povo goiano, o que vem sendo 
demonstrado com os resultados já alcançados.

Ações que visam coibir e prevenir a violência, 
como campanhas educativas e policiamento preventi-
vo comunitário, são implantadas, uma vez que é mais 
barato prevenir que reprimir, pois não há vagas no 
sistema prisional.

Nesse sentido, no Estado de Goiás ações pre-
ventivas ganham ênfase substancial, no policiamento 
comunitário, nos Conselhos Comunitários de Seguran-
ça, na cultura da paz, nos projetos de prevenção às 
drogas, na capacitação de policiais. A meta é prevenir 
o crime e a violência.

Graças a essas ações, Goiás está numa situação 
privilegiada em relação à maioria dos outros Estados. 
Os índices de criminalidade em Goiás estão entre 
os mais baixos do Brasil, sendo o menor da Região 
Centro-Oeste.

O Boletim Informativo Institucional divulgou ainda 
que Goiânia foi indicada como a oitava Capital mais 
segura do País, segundo dados fornecidos pelo Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, o que 
se deve às políticas de segurança pública implanta-
das pela SSPJ/GO. No ranking das melhores Capitais 
para se viver, publicado pela Fundação Getúlio Vargas 
– FGV, a Capital ficou na segunda colocação, perden-
do apenas para Brasília.

Esses são os resultados alcançados pelo Go-
verno do Estado de Goiás na área de segurança pú-
blica. Trata-se das citadas políticas implementadas 
somadas ao treinamento eficaz e de qualidade dado 
aos policiais, para poderem prestar serviços cada vez 
melhores à população.

Eram essas as considerações que eu tinha a 
fazer.

Muito obrigado.
O SR. VIGNATTI (PT – SC. Pronuncia o seguin-

te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
talvez possamos ser criticados por sermos um dos 



03688 Quarta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

países mais desiguais do mundo. Muitos seriam os 
motivos que poderíamos usar para justificar tanta de-
sigualdade. 

Conhecemos ainda, com muita propriedade, as 
nossas dívidas com a população, que sempre depo-
sitou em seus representantes a esperança de mudan-
ças. No entanto, pouco se fez para corresponder a tais 
expectativas.

Nesse sentido, depois de ampla discussão com 
a população, com entidades organizadas e com todos 
os setores da educação, o Governo Federal apresenta 
o novo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (FUNDEB), vindo ao encontro de tantas 
esperanças pelo desenvolvimento de um projeto so-
cioeducacional de qualidade para o País. Redesenha 
o modelo da política de financiamento da educação, 
incluindo todos os níveis da educação básica, com 
maior participação federal, objetivando reduzir grada-
tivamente as disparidades entre Estados e Municípios, 
bem como entre grupos sociais. 

Assim, estamos frente a um desafio importante: 
aprovar o FUNDEB para corresponder ao desejo da 
sociedade em torno da construção de uma nova polí-
tica socioeducacional.

Por que aprovar o FUNDEB? Porque teremos 
significativas mudanças:

– Ampliação da vigência de 10 anos, para 14 
anos;

– Aumento do atendimento previsto pelo FUNDEF, 
universalizando a educação por parte do Estado, da 
educação infantil ao ensino médio;

– Ampliação gradativa da composição das fontes 
de recursos do Fundo;

– Aumento no número de alunos atendidos: en-
quanto o FUNDEF atendeu a 30,7 milhões, o FUNDEB 
atenderá a 47,5 milhões;

– Ampliação do montante de recursos previs-
tos para o Fundo. Passaremos de R$31,2 bilhões em 
2005 (previsão sem complementação da União) para 
R$43,7bilhões no quarto ano de implementação (es-
timativa sem complementação da União);

– Aumento significativo da complementação da 
União ao Fundo;

Aporte total de recursos do Fundo, no quarto ano 
de implementação, no valor de R$48 bilhões, superior 
aos 31,5 bilhões previstos para 2005;

– Diferenciação na distribuição dos recursos, 
ampliando o atendimento para creches, pré-escola, 
ensino fundamental e ensino médio;

– Utilização dos recursos para remuneração dos 
profissionais do magistério e também da educação 
básica;

– Maior flexibilidade na fixação do valor mínimo 
nacional por aluno/ano, atendendo a diversidade maior 
de realidades sociais; 

– Vinculação do salário-educação à educação 
básica e não mais apenas ao ensino fundamental;

– Educação de jovens e adultos integrada à edu-
cação profissional;

– Garantia, para o ensino fundamental, de valo-
res mínimos não inferiores aos praticados pelo FUN-
DEF;

– Autorização para movimentação dos recursos 
do FUNDEB por meio de contas em bancos oficiais 
estaduais (no FUNDEF, a movimentação é feita ape-
nas pelo Banco do Brasil (BB); o repasse continuará 
sendo feito pelo Banco);

– Previsão de 4 anos para exclusão gradativa 
de inativos e pensionistas da folha de pagamento do 
FUNDEB;

– Aperfeiçoamento de regras de controle e fis-
calização dos recursos do Fundo, como a integração 
do Conselho do FUNDEB ao Conselho Municipal de 
Educação nos Municípios com até 50 mil habitantes;

– Exclusão do salário-educação como fonte de 
recursos da União que complementam o Fundo, ga-
rantindo maior investimento federal na educação bá-
sica, para que fiquem resguardadas outras ações de 
educação.

Mesmo sabendo da necessidade de maior dis-
ponibilidade geral de recursos para a educação e de 
ampliação do patamar de 5% para 7% do PIB, confor-
me pede o PNE, não podemos deixar de reconhecer 
os inúmeros benefícios que o FUNDEB proporcionará 
à sociedade, aumentando os índices de escolariza-
ção da população; reduzindo, conseqüentemente, os 
índices de exclusão social e violência; melhorando as 
condições de vida dos mais carentes; oferecendo con-
dições dignas de vida a todas as crianças atualmente 
desassistidas; e proporcionando melhores condições 
salariais aos profissionais da educação.

Dessa forma, proporcionaremos um futuro melhor 
a todos os brasileiros e brasileiras, cumprindo nosso 
papel de legislador e correspondendo às expectativas 
em nós depositadas.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero parabenizar todos os aposentados do 
Brasil pela comemoração hoje, 24 de janeiro, do Dia 
do Aposentado. Essa data foi escolhida porque é jus-
tamente um marco para o surgimento, em 1923, da 
Previdência Social brasileira, com a publicação da 
chamada Lei Eloy Chaves, que determinou a criação 
de uma Caixa de Aposentadoria e Pensões para os 
empregados das empresas ferroviárias. 
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Desde então, 83 anos se passaram. Nesse perí-
odo, muito foi feito para o aperfeiçoamento do modelo 
de previdência social do País, mas é preciso admitir 
que muito ainda há para fazer. As falhas acumuladas 
ao longo dessas 8 décadas são grandes e profundas 
e precisam de empenho governamental para serem 
sanadas. Sabemos que as queixas ainda são muitas, 
mas vale ressaltar o bom trabalho desenvolvido pelo 
Ministro Nelson Machado e sua equipe na busca de 
criar as condições necessárias para melhorar o aten-
dimento e combater fraudes e desperdícios. 

Esses 3 problemas estão sendo atacados pelo 
Ministério da Previdência. Sabemos que em todo o 
país Há em curso um mutirão para minimizar o efeito 
das longas filas de espera nos postos de atendimento. 
Sabemos que é difícil, quase impossível, acabar com-
pletamente com as filas de uma hora para a outra, mas 
é perfeitamente possível reduzir o sofrimento daqueles 
que merecem apenas respeito e consideração pelos 
anos e anos dedicados ao crescimento da Nação, com 
seu suor e trabalho. 

Além disso, o Ministério criou um telefone exclu-
sivo para denúncias de fraudes que faço questão de 
divulgar: 0800-7070 47. Através dele é possível de-
nunciar de forma anônima e segura as suspeitas de 
fraudes que ocorram no sistema. Essas fraudes são 
como um dreno de recursos que deveriam chegar às 
mãos de aposentados em todo o País ou ser usados 
na melhoria dos mecanismos de atendimento. É re-
pugnante o crime daqueles que roubam o dinheiro dos 
aposentados. Eles precisam ser punidos com rigor e 
expurgados do serviço público. 

Sr. Presidente, a caminhada é longa, mas preci-
sa ser feita. O Governo Lula vem dedicando especial 
atenção aos aposentados e, aos poucos, os resulta-
dos estão aparecendo. Quero, mais uma vez, dar os 
parabéns aos nossos aposentados pelo dia de hoje e 
mandar um abraço especial às caravanas que vão se 
dirigir ao santuário da cidade de Aparecida do Norte 
no próximo domingo para participar da celebração 
que marcará as homenagens a todos os aposenta-
dos do Brasil.

Passo a outro assunto, Sr. Presidente.
Todos sabem que o turismo é uma das mais di-

nâmicas e rentáveis atividades econômicas do mun-
do. A importância do setor turístico é constantemente 
reafirmada pela quantidade de recursos gerados em 
todo o planeta, alcançando papel de protagonista nas 
economias de muitos países, sejam eles considerados 
desenvolvidos ou não. 

O Presidente Lula, quando assumiu em 2003, 
sabedor dessa importância, tomou a iniciativa inédita 
de criar no Brasil o Ministério do Turismo. A atitude se 

mostrou acertada, tanto na criação da Pasta quanto 
na escolha do nome para ocupá-la. É reconhecida 
em todas as esferas a capacidade e a eficiência com 
que o Ministro Walfrido dos Mares Guia vem desem-
penhando seu papel nos últimos 3 anos. Como não 
poderia deixar de ser, os resultados desse trabalho 
começam a chegar. 

Já se sabe, por exemplo, que 2005 foi o melhor 
ano da história do turismo brasileiro, com o total de 
3,861 bilhões de dólares injetados em nossa econo-
mia, resultado quase 20% maior que o registrado em 
2004. Só os desembarques em vôos internacionais 
chegaram a 6.784.554, de acordo com dados da IN-
FRAERO. Além disso, a empresa registra também um 
número recorde de desembarques em vôos domésti-
cos, no total de 43,130 milhões, quase 18% mais que 
no ano passado.

Isso mostra que o trabalho para divulgar as bele-
zas de nosso País está sendo bem-feito interna e exter-
namente. Além disso, a vinda de turistas estrangeiros 
colabora com as nossas exportações, uma vez que os 
visitantes, ao conhecerem o Brasil, conhecem também 
nossos produtos e se transformam em agentes repro-
dutores de uma opinião favorável sobre o País. 

É claro que ainda há bastante a ser feito. Basta 
citar a questão da segurança pública. O recente caso 
do assalto aos turistas ingleses no Rio de Janeiro, por 
exemplo, foi desastroso. A polícia da Governadora Ro-
sinha Garotinho precisa dar uma resposta a esse tipo 
de ação criminosa, pois só traz danos à imagem e à 
economia do nosso Estado. 

A falta de segurança é uma ameaça real ao tra-
balho desenvolvido pelo Ministério do Turismo. Um 
trabalho que, como mostram os números, é vitorioso. 
Quero parabenizar o Ministro Walfrido dos Mares Guia 
e também o Diretor de Turismo de Lazer e Incentivos da 
EMBRATUR, Airton Pereira Nogueira Júnior, meu secre-
tário de Turismo quando ocupei a Prefeitura de Angra 
dos Reis, e que lá desenvolve brilhante trabalho.

São essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
Muito obrigado. 
O  SR. FEU ROSA (PP – ES. Pronuncia o seguin-

te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
tenho recebido reclamações e apelos de vários Prefei-
tos do Espírito Santo, referentes a ações do Governo 
Estadual quanto à arrecadação da antecipação dos 
royalties do petróleo para o Estado. 

Ora, com base na legislação vigente, 25% do que 
é arrecadado de royalties de hidrocarbonetos produ-
zidos são devidos aos Municípios. E assim tem sido 
feito. De cada 100 reais creditados ao Estado – e hoje 
o Espírito Santo é um produtor respeitável de petróleo 
e gás –, 25 reais são devidos aos Municípios. 
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É óbvio que, se por um mecanismo legal procura-
se antecipar recebimento de royalties, dada a origem 
e natureza da arrecadação e a quem ela é devida, 
tais recebíveis não podem, dentro da lei, contrariar as 
proporções mencionadas, de 75% para o Estado e de 
25% para os Municípios.

Surpreendentemente, não foi o que ocorreu no Es-
pírito Santo. Depois de um inaudito esforço da bancada 
federal, em pleito do Governo Estadual, conseguiram-se 
as antecipações de cálculos recebíveis de 20 anos à 
frente. Praticamente o devido à nova geração recebeu-
se no Governo atual, referente a royalties provenientes 
da produção estadual de hidrocarbonetos. Ocorre que 
o Governo Estadual se apropriou unilateralmente do 
total antecipado.

Muitos Prefeitos reclamam que, para liberar re-
cursos para os Municípios, o Governo Estadual utiliza 
os próprios recursos, que são , de direito, em grande 
parte, dos próprios Municípios. Os Prefeitos temem 
reclamar, pois podem sofrer retaliações por parte do 
Governo Estadual.

Os 25% das antecipações significam em torno de 
80 milhões de reais, que por direito já pertencem aos 
Municípios capixabas. Não é pouco, considerando-se 
a situação financeira, mormente a dos pequenos Muni-
cípios. As reclamações dos Prefeitos têm fundamento 
e estão sendo pesadas.

Definitivamente, eles não seguem a norma jurí-
dica de que o direito não favorece aos que dormem 
– dormientibus non sucurrit jus. O problema maior 
é que nossa cultura da conciliação, nesse caso, total-
mente errônea, está prevalecendo sobre a do direito 
líquido e certo, previsto na Constituição Federal e nas 
leis vigentes. Os tribunais jamais negarão tal direito 
dos Municípios capixabas extremamente prejudicados 
com essa apropriação arbitrária, prejudicando a auto-
nomia municipal. Ela cria constrangimentos adminis-
trativos entre as 2 esferas de poder, prejudicando os 
mais fracos, os já sacrificados pequenos Municípios 
capixabas.

Era o que tinha a dizer.
O  SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, estamos entrando no segundo ano 
de funcionamento de grupo de trabalho instituído pela 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio da Câmara dos Deputados e, nesse período 
em que estou tendo a honra de coordená-la, consta-
tamos fator indiscutível no que diz respeito ao atraso 
brasileiro em resolver as questões mais prementes 
dos transportes aquaviários no País.

Trata-se do total engessamento das Agências Re-
guladoras, principalmente a Agência Nacional de Trans-

portes Aquaviários – ANTAQ. Logo depois da criação 
dessa Agência, seu competente Diretor-Geral, Carlos 
Alberto Wanderley Nóbrega, procurou proporcionar a 
abertura da discussão do tema relativo ao transporte 
aquaviário e sua fundamental importância para o au-
mento das exportações e a geração de empregos.

A ANTAQ está de pires na mão, procurando equi-
librar-se para atender, por intermédio de seus compe-
tentes técnicos, as demandas refreadas dos portos e 
hidrovias sob a sua batuta, assim como a fiscalização 
e a aplicação de suas normas, complementares ao 
longo processo de abertura e de privatizações e da 
transferência para a iniciativa privada das funções que 
o mastodonte estatal não dava conta de realizar.

Nesses novos tempos, estamos constatando a 
existência de uma política de esvaziamento de nos-
sas Agências, inclusive da ANTAQ, que sofre do mal 
crônico da falta de recursos orçamentários para o fiel 
cumprimento de suas atribuições.

Temos de rever essa política de Estado, que hora 
pende para a estatização, hora joga na mão da iniciati-
va privada os destinos do desenvolvimento nacional . 

Terá o Congresso, de uma hora para outra, mu-
dado de idéia sobre os benefícios de termos Agências 
autônomas e ágeis? Tenho certeza de que não. 

Quem está contra as Agências? Serão os que 
querem transformar o Estado brasileiro em um Estado 
paternalista e terceirizado? 

Já é hora de discutirmos esses pontos, e a Câma-
ra dos Deputados tem de firmar a política de resultados 
benéfica à geração de empregos e à modernidade que 
o mundo já adotou.

Porque essa letargia em aprimorar as nossas 
Agências Reguladoras ? 

É fundamental que o Governo Federal entenda 
que as Agências Reguladoras podem e devem re-
duzir o Custo Brasil e que somente com o apoio das 
autoridades governamentais o País terá bons portos 
e hidrovias modernas, com fiscalização preventiva e 
olhos técnicos voltados para o futuro. 

Sras. e Srs. Deputados, vamos mudar esse quadro 
que atinge os portos e as hidrovias brasileiras. Afinal, 
estamos conscientes de que com trabalho e perseve-
rança podemos reverter essa mazela, esse quadro de 
destruição consentida que atinge as nossas Agências 
Reguladoras. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a Câmara dos Deputados está sendo 
chamada a aprovar, a toque de caixa, com urgência 
constitucional, o Projeto de Lei 6.272/05, do Poder 
Executivo, em substituição à Medida Provisória nº 258, 
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que criou a Secretaria da Receita Federal do Brasil, o 
Receitão, editada em 21 de julho. A matéria tramitou 
por 3 meses na Câmara dos Deputados, mas não foi 
aprovada pelo Senado Federal, perdendo sua validade 
em 18 de novembro.

Na apreciação da MP 258, o Governo Federal 
adotou um comportamento absolutamente incompa-
tível com o exame de uma questão transcendental na 
história da previdência social pública brasileira. Não 
permitiu e não aceitou o debate, a negociação, o acor-
do, optando pela imposição de uma fusão de receitas 
que, historicamente, caminharam de forma paralela, 
não porque desejassem, mas por serem umbilicalmen-
te dissociadas e distintas. 

Ainda agora impõe, de forma prepotente e into-
lerante, que o Secretário da Receita Federal acumule 
as funções de Secretário da Receita Previdenciária, 
justamente ele, que está sendo investigado pelo Mi-
nistério Público Federal por improbidade administrativa 
quando atuava na Bahia.

Todos sabemos que a fusão das Receitas Federal 
e Previdenciária é imposição do Fundo Monetário In-
ternacional, que insiste em manter o controle sobre 
nossas contas públicas. Está no mesmo memorando 
de entendimento que previu as 2 infaustas e inglórias 
reformas da previdência, a fusão do Banco do Brasil e 
da Caixa Econômica Federal, a privatização dos Bancos 
do Nordeste e da Amazônia e, certamente, o fator pre-
videnciário, o orçamento desagregado da Previdência 
e sua inclusão no Orçamento Fiscal e da Seguridade, 
a implantação do caixa único federal. 

Usar o argumento de que a nova Secretaria da 
Receita Federal do Brasil vai reduzir o déficit da pre-
vidência social pública é zombar de nossa paciência, 
de nossa inteligência, de nossa condição humana de 
entender a realidade que nos cerca.

Não há previdência pública no mundo que resista 
ao crime organizado, ao saque, à pilhagem, à incom-
petência, ao roubo, às fraudes deste tamanho:

– 130,0 bilhões de reais de déficit; 
– 121,0 bilhões de reais de sonegação;
– 50,0 bilhões de reais de renúncias contribu-

tivas;
– 300,0 bilhões de créditos a receber. 
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, deve ser dito 

– e tenho coragem de fazê-lo – que os erros, desa-
certos e falhas existentes na Previdência poderiam 
ser corrigidos se auditores e procuradores pudessem 
trabalhar sem influências estranhas e sem o viés de 
benefício ao calote.

Hoje é concreta a ameaça de implodir o INSS.
Falta muito pouco, como passo a demonstrar:

– é grande a fraude na Previdência, principal-
mente a induzida de fora para dentro;

– são grandes as filas no INSS, já que sua gestão 
foi entregue a estranhos;

– é exponencial o grau de insatisfação de segu-
rados (contribuintes) e beneficiários (aposentados e 
pensionistas) com a qualidade dos serviços;

– há escassez de material de expediente, todo 
tipo de formulários e papel, inclusive higiênico; contas 
de água, aluguel, luz, telefones, fax estão atrasadas; 
os sistemas corporativos de informática são ruins e 
defasados e equipamentos de rede estão no limite, 
quando não virando sucata; o Orçamento Fiscal está 
cobrindo, é verdade, com recursos da Seguridade 
Social, especialmente a COFINS e a CPMF, o déficit 
da Previdência;

– há pressões fortes do mercado para a tercei-
rização do Seguro de Acidentes do Trabalho, benefi-
ciando bancos e seguradoras;

– a arrecadação bancária já não cobre há anos 
o financiamento de benefícios;

– há interesses difusos para a desoneração da 
folha de salários das empresas, em nome do tão fala-
do “custo Brasil”, livrando-as, como no Chile, da con-
tribuição patronal para a Previdência;

– como os benefícios estão muito baixos, não faria 
muita diferença adotar o modelo chileno de previdên-
cia, assegurando um benefício mínimo financiado para 
contribuição só do trabalhador, remetendo 10 milhões 
de segurados potenciais para os planos privados de 
previdência caso desejem uma aposentadoria digna;

– a receita previdenciária será utilizada, no caixa 
único, para ampliar o superávit primário;

– o PREVCidade está no ar, com Prefeitos (inclu-
sive os caloteiros) concedendo benefícios do INSS, por 
meio de servidores seus, um convite à fraude;

– há planos sinistros para a terceirização (franque-
amento) da concessão de benefícios, tal como acon-
teceu nas franquias dos Correios, em que elementos 
da base política do Governo passado e do atual foram 
beneficiados.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, insisto em 
afirmar que o Governo joga pesado para aprovar o 
Receitão, utilizando os mesmos argumentos usados 
na segunda reforma da Previdência. Argumentos re-
tóricos, bombásticos, rotos, que não se apóiam na re-
alidade – trata-se de atender ou não a uma exigência 
a mais do FMI:

– não há a menor possibilidade de o Governo 
reduzir o déficit previdenciário, que só aumentou com 
Lula;

– não há a menor possibilidade de reduzir a so-
negação, que só aumentou com Lula;
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– não há a menor possibilidade de reduzir a re-
núncia contributiva, que só aumentou com Lula;

– falar em racionalização administrativa é bo-
bagem;

– os sistemas corporativos de informática não se 
falavam e não vão se falar;

– imaginar que os auditores vão trabalhar de forma 
integrada é uma mera suposição. Os 3.500 que eram 
da Previdência têm formação especifica e não pode-
rão atuar, por exemplo, no plantão fiscal do Imposto 
de Renda, a não ser que voltem para a “escolinha do 
Prof. Raimundo”;

– os servidores de nível médio do INSS serão 
discriminados no Receitão. O INSS deverá ceder 2.500 
servidores que não estavam em carreira específica da 
Receita Previdenciária. Irão para lá com funções grati-
ficadas do Ministério da Previdência e por ele pagas, 
sem qualquer vínculo funcional com a nova Secretaria, 
sem plano de saúde da GEAP; 

– os servidores de nível médio da Receita, os téc-
nicos, têm carreira e gratificação específicas, que lhes 
asseguram o desempenho de sua missão, com salário 
inicial acima de 3 mil reais. Os Técnicos Previdenciários 
tem salário inicial abaixo de 1.500 reais. Teríamos, no 
Receitão, técnicos de 1ª e 2ª classes.

O  SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, é com muita alegria que no dia de hoje, 
24 de janeiro, Dia Nacional do Aposentado, ocupo esta 
tribuna para salientar que, no final do ano de 2003, foi 
sancionado nesta Casa o Estatuto do Idoso. 

Penso que o Presidente Lula deu um passo im-
portante ao sancionar a referida lei, que teve e tem o 
propósito de promover a inclusão social dos idosos 
existentes no Brasil. Tenho convicção de que, com a 
aprovação do Estatuto do Idoso, a sociedade desper-
tou um novo olhar para esse importante estrato social. 
Estão previstas severas penas para quem desrespeitar 
ou abandonar cidadãos da terceira idade. 

Após 2 anos e meio de vigência da mencionada 
lei, percebemos avanços inegáveis no tratamento da 
questão do idoso: reserva de passagens de ônibus in-
terestadual, nos coletivos urbanos, fila exclusiva nos 
bancos, supermercados, atendimento com horário 
prolongado pelo INSS, que ainda precisa melhorar o 
serviço no que diz respeito a essa população. 

A lei cuida da atuação do Poder Público no que 
se refere à promoção das políticas sociais básicas de 
atendimento ao idoso, que, aos poucos, vêm fazendo 
parte das ações de governo no plano municipal, es-
tadual e federal, passando a integrar a composição 
orçamentária dos Municípios. São investimentos em 
centros de convivência, contratação de especialistas, 

campanhas de vacinações direcionadas e cobertu-
ra do Poder Público na compra de remédios de uso 
contínuo, além de mais agilidade nos processos de 
aposentadoria. 

Tudo isso, Sr. Presidente, já está sendo posto 
em prática pelo Governo de Mato Grosso do Sul, que, 
nesse período, investiu mais de 70 milhões de reais 
do Fundo de Investimentos Sociais – FIS em ações 
e políticas voltadas ao idoso. Ações como essa nos 
fazem perceber a verdadeira justiça, de forma eficaz, 
fazendo com que a família, a sociedade e o Poder Pú-
blico assegurem a efetivação do direito à vida, saúde, 
alimentação, educação, lazer, trabalho, cidadania, dig-
nidade e convivência familiar e comunitária. O maior 
desafio agora é fazer com que o Estatuto chegue à 
população idosa mais carente, com uma linguagem 
simplificada. 

Gostaria de elogiar a equipe do Ministério da 
Saúde, responsável por expressivos avanços ineren-
tes à Pasta, como o destaque dos direitos e deveres 
publicados na cartilha Viver Mais e Melhor, distribuída 
gratuitamente nos postos de atendimento do Sistema 
Único de Saúde – SUS. Com apoio desse órgão, to-
mei a mesma iniciativa, publicando, na íntegra, mais 
de 10 mil exemplares do Estatuto, que se esgotaram 
em menos de 1 ano.

Parabéns a todos os aposentados pelo dia de 
hoje. Parabéns a todos aqueles que lutam em defesa 
dessa população laboriosa que tanto contribui para a 
nossa Nação.

Muito obrigado pela atenção recebida.
O  SR. REINALDO BETÃO (PL – RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, infelizmente alguns investimentos não são vistos 
como prioridade pelo Governo Federal, principalmente 
quando se referem a ações que possibilitem a gera-
ção de milhares de empregos. Não dá para entender! 
Como exemplo disso, trago à Casa na tarde de hoje 
o lamentável corte de R$ 240 milhões nos recursos 
previstos no Orçamento Geral da União para a orga-
nização e a infra-estrutura dos Jogos Pan-Americanos 
do ano que vem, no Rio de Janeiro. 

Essa redução foi realmente comprometedora. 
Estavam estimados R$ 511,5 milhões, incluindo os 
repasses da União para o Estado e para o Município 
do Rio de Janeiro, além de emendas propostas pela 
bancada fluminense. Após muitas horas de negocia-
ções, ficaram garantidos apenas R$ 271,5 milhões do 
montante inicial, o que é suficiente apenas para concluir 
a obra da Vila Pan-Americana, na Barra. 

A bancada do Rio precisa se mobilizar rapida-
mente para assegurar os recursos necessários e ini-
cialmente programados para que a realização do Pan 
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não seja inviabilizada. O Estado do Rio de Janeiro é 
uma Unidade da Federação extremamente importante 
para o desenvolvimento do País e merece ser tratado 
como tal pelo Governo Federal.

Evento dessa grandeza é algo que não acontece 
todo ano. Além disso, não foi fácil trazer o Pan para 
o Brasil. Sabemos que os investimentos que o País 
fará certamente resultarão em milhares de empregos 
diretos e indiretos para nossa gente e que os Gover-
nos das 3 esferas arrecadarão muito com o aconteci-
mento. E, dessa forma, com mais dinheiro nos cofres, 
haverá mais condições de melhorarem a qualidade 
de vida da população e incentivarem a valorização 
do esporte, sem falar na divulgação positiva do Brasil 
para todo o mundo.

Por tudo isso, Sr. Presidente, dirijo apelo ao Sub-
Relator da Comissão de Orçamento desta Casa, o 
nosso colega e ilustre deputado Wasny de Roure, no 
sentido de que os recursos destinados à realização 
dos Jogos Pan-Americanos de 2007 sejam liberados 
na sua totalidade, pois esse é um evento importantís-
simo para a Nação brasileira, sobretudo para o Estado 
do Rio de Janeiro. 

Feito o apelo, Sr. Presidente, quero dizer que foi 
com satisfação que recebi a notícia de que o Presidente 
desta Casa, o Deputado Aldo Rebelo, assinou ontem, 
em Cuiabá, importante convênio de cooperação entre 
a TV Câmara e a emissora da Assembléia Legislativa 
de Mato Grosso, visando a co-produção de material 
jornalístico, audiovisual, educativo e cultural, por um 
período de 5 anos. 

A TV Assembléia, Canal 36, existe há apenas 4 
anos e será grandemente beneficiada com essa parce-
ria, pois a TV Câmara é uma emissora de reconhecida 
excelência e com muita experiência no setor. Além das 
ações do Poder Legislativo Federal, serão veiculados 
programas socioculturais, educativos e jornalísticos, 
entre outros. 

O momento é bastante propício para a concre-
tização de parceria como essa, haja vista o fato de a 
sociedade estar cada vez mais exigente por progra-
mas de qualidade e de demonstrar maior interesse em 
manter mais estreito relacionamento com a política e 
com seus representantes.

Igual conquista será concretizada amanhã, dia 25 
de janeiro, quando o Presidente Aldo Rebelo formaliza-
rá outro convênio entre a TV Câmara e a emissora da 
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul. Além da 
TV, vão fazer parte do acordo parcerias com a Rádio 
Câmara e com a Agência Câmara de Notícias.

Parabenizo, portanto, pela visão empreendedo-
ra que vem dando à nossa TV Câmara o Presidente 
Aldo Rebelo, bem como a sua diretora, Sueli Navar-

ro, que muito tem feito em prol da emissora ao longo 
destes anos.

Por fim, Sr. Presidente, quero me referir ao drama 
dos aposentados e segurados do INSS, cuja situação 
está cada vez pior, apesar dos apelos feitos pela so-
ciedade e por muitos colegas desta Casa, incluindo 
este Parlamentar, em prol de melhorias. A realidade 
dos postos do INSS no Estado do Rio de Janeiro, por 
exemplo, é realmente triste.

Diariamente, milhares de aposentados e pensio-
nistas se enfileiram na porta do instituto, enfrentando 
sol, chuva, frio, falta de infra-estrutura e muita desor-
ganização. É quase um calvário, algo terrível mesmo. 
Enfrentam uma via-crúcis só para garantir um lugar na 
fila. Trata-se de verdadeiro descaso com o cidadão. Al-
guns chegam ao posto ainda no dia anterior.

Apesar de ser hoje, 24 de janeiro, o Dia do Apo-
sentado, nada temos a comemorar. Muito pelo contrário, 
esse segmento da sociedade recebe como presente 
apenas muita confusão e desrespeito. 

É humilhante e vergonhoso o tratamento que a 
Previdência Social do Brasil vem dando aos seus usu-
ários. Eu mesmo já vi muitas pessoas idosas na fila, 
com aspecto de desânimo, de desolação. Precisamos 
mudar imediatamente esse quadro. Além disso, sempre 
que acontece uma greve dos servidores do INSS ou é 
feito um recadastramento pelo órgão, os usuários são 
as únicas vítimas. São eles que sempre acabam arcan-
do com o ônus. Isso não pode mais continuar! 

Essa desordem e as filas intermináveis fazem 
com que especuladores de plantão se aproveitem 
dessa gente humilde, vendendo senhas e até alugan-
do banquinhos. 

A situação, Sr. Presidente, está mesmo caótica. 
Por isso, faço um apelo para o Ministro da Pre-

vidência Social, Nelson Machado, no sentido de que 
esse enorme transtorno seja solucionado ainda este 
mês. Afinal, o povo não agüenta mais.

Era o que tinha a dizer.
O  SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB – RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, os munícipes de Queimados, junta-
mente com as comunidades de Nova Iguaçu, Mesqui-
ta e de toda a Baixada Fluminense viveram momento 
histórico na última sexta-feira, Dia de São Sebastião, 
o padroeiro do Estado do Rio de Janeiro.

Nesse dia o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
foi a Queimados celebrar importante ato do seu Go-
verno em benefício de toda aquela humilde e sofrida 
população. Refiro-me ao convênio assinado pelo Pre-
sidente com o Município para a retomada das obras 
do Hospital Geral de Queimados, que se encontravam 
paralisadas há cerca de 14 anos.
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Foi um evento extraordinário, Sr. Presidente, do 
qual tive a satisfação de participar, juntamente com o 
Prefeito de Nova Iguaçu, Lindberg Farias, e autorida-
des de inúmeros outros Municípios. Unidos ao povo 
de Queimados, celebramos essa que é uma conquista 
de toda a Baixada Fluminense.

Milhares de pessoas acorreram à praça central 
para testemunhar aquele momento tão significativo e 
que renova a esperança da população em um futuro 
melhor, no qual os nossos governantes realmente de-
diquem sua atenção às áreas mais carentes e de maior 
interesse coletivo, caso da saúde e do atendimento 
médico-hospitalar, setor extremamente precário no Rio 
de Janeiro, em especial na Baixada Fluminense. 

Os rostos de todos ali presentes – homens, mu-
lheres, jovens e crianças – estampavam satisfação, 
emoção e confiança diante daquele ato, que não foi 
simplesmente uma promessa ou firmamento de com-
promisso, mas uma decisão concreta e efetiva.

O Presidente Lula cumpre mais um de seus com-
promissos com o povo do Rio de Janeiro ao retomar 
as obras desse importante hospital, paradas desde o 
início da década de 90. Serão destinados pelo Governo 
Federal 40 milhões de reais para atender sobremodo a 
população mais pobre de Queimados e de localidades 
próximas, hoje sem condições de assistência hospitalar 
por absoluta falta de estrutura na região. 

A conclusão das obras do Hospital Geral de Quei-
mados promoverá benefícios para toda a Baixada e 
mesmo para o Município do Rio de Janeiro, pois alivia-
rá a pressão sobre a rede hospitalar da Capital e dos 
demais Municípios da região, hoje alternativa precária, 
uma vez que a referida rede não dispõe de capacida-
de nem de recursos para receber quem não consegue 
atendimento na comunidade em que vive.

São decisões como essa, Sr. Presidente, plena-
mente compatíveis com os anseios e as necessidades da 
população, que engrandecem o Governo do Presidente 
Lula, um Governo realmente preocupado em realizar 
verdadeira distribuição de renda no País, seja mediante 
aumentos reais do salário mínimo, dos recursos e da 
abrangência do Bolsa-Família, beneficiando milhões de 
famílias de baixa renda; seja mediante a criação de mais 
empregos e o controle rigoroso da inflação, seja ainda 
mediante o aumento dos investimentos em educação 
e saúde pública. E essa preocupação está expressa na 
assinatura do convênio que objetiva tornar realidade a 
conclusão do Hospital Geral de Queimados. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Antes 

de passar ao Grande Expediente, a Presidência con-

voca os Srs. Parlamentares presentes nas diferentes 
dependências da Casa a virem ao plenário, pois, logo 
após este período, daremos início a Ordem do Dia 
para votarmos as matérias incluídas na pauta desta 
tarde, entre as quais a PEC do FUNDEB, que será um 
grande avanço para a educação brasileira.

A Presidência determina o acionamento das cam-
painhas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Capitão Way-
ne, que disporá de 25 minutos na tribuna.

O SR. CAPITÃO WAYNE (PSDB – GO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, depois de 1 ano da presença militar brasileira 
no Haiti, perguntamo-nos: por que fomos para lá? O 
que estamos fazendo ali? Quais os ganhos auferidos 
pelas nossas Forças Armadas, pelo povo brasileiro e 
pelo nosso País? 

Quiséramos ouvir respostas honestas e sensa-
tas para essas e muitas outras interpelações que fa-
ríamos àqueles que, no Poder Executivo, trabalharam 
para mandar soldados do Brasil para o atoleiro haitia-
no, para o atoleiro caribenho, e, no Poder Legislativo, 
àqueles que emprestaram seu incondicional apoio a 
essa medida insana do Governo Federal.

À época, a Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional, pela voz do ilustre Deputado José 
Thomaz Nonô, manifestou-se frontalmente contra a 
presença militar brasileira no Haiti, mas seu parecer 
foi ignorado por aqueles que, em vôo cego, fingiam 
acreditar em tudo o que o Governo dizia e votavam 
favoravelmente a tudo o que brotava do Palácio do 
Planalto.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, infelizmente a 
responsabilidade pelo atoleiro do Haiti também é com-
partilhada por esta Casa.

Quer nos parecer que os homens que fazem a 
diplomacia brasileira deixaram pelo caminho a tradição 
que ao longo da história norteou toda a nossa política 
externa: a de não interferir nos assuntos internos de 
outros povos.

Foram pueris por não terem tido a necessária 
sensibilidade para perceber que as questões que envol-
vem o povo haitiano não serão resolvidas pela simples 
presença de forças militares de ocupação.

Sim, Sr. Presidente, somos força de ocupação 
em território estrangeiro! Alguém tem dúvida disso? 
Particularmente porque fomos para lá substituir a força 
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militar que, sob a liderança dos Estados Unidos, tinha 
imposto a renúncia ao então Presidente Jean-Bertrand 
Aristide, sob a ameaça de uma insurreição armada por 
opositores, possivelmente patrocinados pelos próprios 
norte-americanos. 

A  pomposa designação Missão de Estabilização 
das Nações Unidas no Haiti encobre uma força de ocu-
pação terceirizada pelos Estados Unidos, que não qui-
seram ali se desgastar, e pela França, que, depois de 
ter espoliado a ex-colônia, para lá não mais pretende 
mandar seus filhos, apesar de ter permanentemente 
no continente africano tropas mais bem preparadas 
para se deslocar e intervir no Caribe. 

Diriam as potências do Primeiro Mundo:

“Um país miserável, sem riquezas para 
serem exploradas! Não justifica que sacrifique-
mos nossos filhos em uma terra da qual nada 
poderemos extrair. Guardemo-los para ocupa-
ções de territórios dos quais obteremos rique-
zas para a grandeza das nossas metrópoles, 
tal qual nos áureos tempos das colônias”.

E prosseguiriam:

“Para um miserável país do Terceiro Mun-
do, que mandem filhos de países do Terceiro 
Mundo. Talvez menos miseráveis, mas igual-
mente desimportantes no contexto mundial. 
Basta que façam o que mandarmos!”

E  lá se vão soldados do Brasil, junto com irmãos 
de farda de outros países pobres, invadir uma terra 
que não lhes pertence. A favor de quem? No plano 
externo, a favor das potências mundiais que dali se 
esquivaram; no plano interno, a favor das vaidades 
dos homens do primeiro escalão governamental que 
trabalharam para isso, ainda que à custa da saúde 
física e mental dos nossos soldados, à custa da vida 
dos militares que lá estão.

Se brasileiros ainda não morreram em ações dire-
tas na chamada missão de estabilização, indiretamen-
te algumas mortes por transtornos psicológicos já são 
contabilizadas. O atoleiro do Haiti não matou apenas 
seu general comandante, auto-imolado diante daquele 
poço sem fundo e sem solução. Há registro de mais 
suicídio após o retorno ao solo brasileiro. Também já 
tivemos ferido repatriado.

Mas se os ventos da sorte vêm livrando os bra-
sileiros da morte em combate, o mesmo não se pode 
dizer dos 7 capacetes-azuis de outros países que ali 
se fazem presentes. Mesmo assim, sendo do Brasil o 
comando da missão, essas mortes são de responsa-
bilidade brasileira. E quem as chora? Quem chorará 

as próximas que acontecerem? Certamente não é nos 
palácios nem nos gabinetes que as lágrimas rolam.

É nobre que um país chore pelos filhos que per-
deu em combate na defesa do solo pátrio, na luta pela 
liberdade do seu torrão natal. Mas que nobreza pode 
haver na morte daqueles que ocupam as terras de ou-
tros em favor dos desígnios das potências mundiais?

Quantos  brasileiros deverão morrer no Haiti 
para despertar a consciência dos que os mandaram 
para lá?

Tudo isso por um assento no Conselho de Segu-
rança da ONU? É para darmos gargalhadas. Pobres 
coitados dos ingênuos que acreditam nessa remota 
promessa. Metaforicamente falando, esse assento tem 
sido o feixe de feno que, pendurado à frente do burro, 
faz com que ele, ininterruptamente, prossiga em sua 
marcha na direção que o dono aponta.

E aí vamos, no concerto das nações, fazendo 
tudo, mesmo o que não deveríamos, ferindo o bom 
senso e até a honra nacional, em verdadeira subser-
viência aos desejos que sopram das potências do 
Hemisfério Norte.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, só tem as-
sento permanente no Conselho de Segurança daquele 
organismo multilateral o país que tem cacife econômico 
ou militar, ou ambos, no plano internacional. E o Brasil 
não tem qualquer dos dois.

Triste ilusão! E a competência dos nossos diplo-
matas não os deixa enxergar isso. Tanto estudo, tanta 
inteligência... E não aprenderam com a história.

Quando da criação da ONU, tinham assento per-
manente em seu Conselho de Segurança apenas as 
5 grandes potências vencedoras da 2ª Grande Guerra 
Mundial – não muito tempo depois reunidas como a 
pentarquia atômica, ressaltando-se a China, que, tor-
nada comunista, deu lugar a Formosa, para, após a 
explosão de sua bomba atômica, retomar o lugar que 
lhe fora tirado. 

Em  outras palavras, o poder militar, em especial 
o representado pela bomba atômica, é que dá assento 
permanente no Conselho de Segurança da ONU. Por 
esse viés, Índia, Paquistão, Coréia do Norte e Israel lá 
chegarão muito antes do Brasil. Se considerado o peso 
econômico, Alemanha e Japão estão em considerável 
dianteira. No jogo de interesses internacionais, o que 
conta é o poder militar e o poder econômico. Não há 
lugar para o bom-mocismo, por onde vem transitan-
do a diplomacia brasileira. Parece faltar certa dose de 
pragmatismo aos nossos diplomatas. Dinheiro e armas! 
Isso é o que pesa.
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Ora, se não os possuímos em suficiente quanti-
dade para termos valor ponderável no contexto mun-
dial, por que essa mórbida ansiedade por um assento 
permanente no Conselho de Segurança?

Ainda que ali venhamos a ter lugar, nossa pre-
sença será meramente decorativa e os ideais por nós 
defendidos só terão valor simbólico diante da ferocidade 
econômica e militar dos nossos pares. Nossas vozes 
parecerão meros vagidos diante da lei do mais forte.

Mesmo assim, fizeram desse maldito assento 
na ONU as 30 moedas pelas quais foram vendidos os 
soldados do Brasil aos interesses estrangeiros.

Tudo  indica que o prestígio de ter seu nome 
propagado como sendo aquele que levou o Brasil a 
um lugar permanente no Conselho de Segurança da 
ONU pesou mais que os interesses do próprio Brasil, 
teve valor maior do que a vida e a integridade física e 
mental dos brasileiros enviados àquela missão.

Disciplina não é subserviência a decisões esta-
pafúrdias de um governo desgovernado. Ordens são 
feitas para serem cumpridas, mas enquanto não são 
absurdas. Nossos comandantes devem ter aprendido 
isso, mas parece que foram levados ao esquecimento 
e tacitamente endossaram a louca aventura haitiana.

Quando nossos soldados começarem a morrer 
por lá, quem levará as condolências aos seus entes 
queridos? Os diplomatas? O Ministro da Defesa? Os 
Comandantes das Forças? O Chefe do Poder Executi-
vo? Os Parlamentares que votaram favoravelmente ao 
que o Governo queria? E o que dirão? Foi em defesa da 
Pátria? Qual pátria? Seguramente não foi a nossa.

Não é preciso conhecer muito da história do Haiti 
e das suas condições para se ter certeza do fiasco a 
que está condenada a chamada missão de estabiliza-
ção. Será que os nossos diplomatas e generais não 
viram isso?

Somente ignorância absoluta, total falta de lucidez 
ou as imensas chamas da fogueira das vaidades – e 
até todas elas, quem sabe? – fariam, como realmente 
fizeram, os soldados brasileiros sofrerem as agruras 
por que passam.

O Haiti é um país de colonização, língua, cos-
tumes em tudo diferente ao nosso; diretamente na 
órbita geoestratégica norte-americana, muito distan-
te dos interesses do Brasil e sem laços, nem mesmo 
afetivos, conosco. 

Aliás , nos áureos tempos da colonização, em 
que o açúcar era a nossa principal riqueza, foi a con-
corrência do Haiti e das Antilhas que desvalorizou o 
nosso produto na Europa.

Segunda nação independente da América e pri-
meira república negra proclamada no mundo, seus 
habitantes conseguiram, ao longo da história, repro-
duzir ali o que existe de pior no continente africano: 
miséria crônica, analfabetismo, desemprego galopante, 
doenças, fome, índices africanizados de AIDS, mor-
tes, corrupção endêmica, falência absoluta de todas 
as instituições e sangrentas lutas intestinas. E é para 
lá que a pátria amada Brasil manda seus filhos? Para 
quê? Por quê? Parece que a Pátria não ama seus fi-
lhos tanto quanto eles merecem.

É para lá que mandamos também nossos re-
cursos, como os do empréstimo-ponte, com garantia 
da República Francesa, de até 30 milhões de dólares 
dos Estados Unidos, para possibilitar regularização de 
dívidas do Haiti com o Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento. Quando receberemos? 
Nunca. Alguém duvida?

Ora, que absurdo! Fizemos da tropa no Haiti a 
jóia da coroa, enquanto a pobreza haitiana de certa 
forma se reproduz nas Forças Armadas brasileiras: 
meio expediente, para negar o fornecimento do ran-
cho legalmente previsto; aproveitamento de uniformes 
e de outras peças usadas em incorporações de anos 
anteriores; licenciamento em prazo muito inferior ao 
legalmente previsto e necessário para a formação 
mínima do combatente; uma Força Aérea no chão, 
abatida pelo fogo amigo da negação de recursos para 
combustível e manutenção; Marinha cuja nau capitânia 
é uma casca flutuante, pela falta de recursos para ad-
quirir seus componentes eletrônicos mais importantes; 
condições salariais indignas e incompatíveis com os 
encargos a que os militares estão constitucionalmente 
obrigados, que levaram as mulheres dos nossos solda-
dos, repetidas vezes, a baterem suas panelas vazias 
na Esplanada dos Ministérios e às portas do Palácio 
do Planalto, bem à moda haitiana.

Os  reluzentes botões e dragonas dourados a que 
todos assistimos nas paradas e solenidades escondem 
as cuecas e meias furadas dos nossos soldados, os 
quais mandamos cumprir missões de segurança públi-
ca no exterior enquanto áreas em análogas condições 
no Brasil estão a pedir pela atuação desses mesmos 
soldados. 

Pobres que somos, investimos homens, equipa-
mentos, munição, todo tipo de recurso, enfim, em um 
país geograficamente distante e de futuro muito remoto, 
se é que existe. Desperdiçamos o pouco que temos, 
que é muito para nós, enquanto sofremos a carência 
disso tudo para minorar as nossas pobrezas.
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Nem se pode dizer que os nossos soldados es-
tejam tendo adestramento militar e troca de experi-
ência com outras nações pela sua presença no Haiti. 
Viraram polícia de um país sem lei, parecendo sócios 
da Polícia Nacional Haitiana, odiada pela sua própria 
população. Abrimos brechas para que organizações 
não-governamentais de defesa dos direitos humanos 
passassem a nos denunciar como cúmplices das bar-
báries que são cometidas naquele país e como culpa-
dos de muitas mortes civis, resultantes do fogo cruzado 
com bandos armados.

O  que ali acontece é completamente atípico, to-
talmente anômalo em relação a qualquer outro lugar do 
planeta, exceto alguns locais da África que não servem 
de referência para o mundo civilizado.

Há que se ter sérias reservas diante das justifica-
tivas para o envio dos nossos soldados: a reconciliação 
nacional e o retorno do Haiti ao regime democrático 
pleno, passando pela estabilidade política e pelo res-
tabelecimento da ordem pública. Ora, isso se faz muito 
mais pela injeção maciça de recursos financeiros, que 
não estão chegando como inicialmente acordado pela 
ONU com o Brasil; pela formação de uma pujante elite, 
que não existe, para efetivamente assumir os destinos 
do país, e pela missão de forças policiais especialmente 
adestradas para ali atuar, não sendo esse o caso dos 
soldados brasileiros.

Os governantes dos países ricos que induziram 
o Governo brasileiro a mandar suas tropas para lá 
agora se esquivam de injetar recursos nos projetos de 
reconstrução do Haiti, imprescindíveis para pacificação 
social e recuperação econômica daquele país.

Nossas autoridades parecem desconhecer o fra-
casso de uma dezena de missões internacionais que 
por ali passaram antes, o que faz alguns especialistas 
apontarem um mínimo de 20 anos de intervenção para 
que o país alcance a paz e apresente alguma melhoria 
socioeconômica.

Será  que o Brasil pretende manter sua força de 
ocupação por todo esse tempo? Já estamos no Haiti 
há ano e meio, e não há notícia de qualquer saldo po-
sitivo. Pelo contrário, as notícias falam do incremento 
exponencial da violência contra a população civil, com 
as mulheres, crianças e idosos representando metade 
das mortes por projéteis de armas de fogo ou por ar-
mas brancas. Aos cadáveres pelas ruas somam-se os 
ataques com granadas e bombas, seqüestros, surras, 
violência sexual, milícias e gangues armadas, mistu-
rando delinqüência política e crime comum.

Nossa percepção é a de que devemos sair do 
Haiti o mais rapidamente possível, argumentando que, 

em virtude de a ONU ter deixado a desejar quanto ao 
cumprimento dos compromissos acordados, e, reali-
zadas as eleições de 7 de fevereiro próximo, nossa 
missão estará cumprida, o Brasil sente-se liberado de 
manter suas tropas ali.

Os 350 milhões de reais já gastos ali seriam mais 
bem aplicados em prol dos brasileiros.

O desastre que está sendo a missão reflete-se 
diretamente no moral dos militares que lá estão; depri-
me o prestígio de nossas Forças Armadas nos planos 
interno e externo; lança uma imagem negativa do Brasil 
para o mundo; retrata um enorme fiasco diplomático e 
a falta de competência daqueles que decidiram pela 
presença do Brasil no Haiti.

Para ir ao Haiti, o Brasil foi enganado. Venderam-
nos gato por lebre. Para irem ao Haiti, mentiram aos 
nossos soldados. Disseram-lhes que era uma missão 
de paz.

Sr . Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para ob-
ter o beneplácito desta Casa, permitindo que as tropas 
deixassem o território brasileiro, fomos enganados.

Visto, agora, o tamanho do logro em que todos 
caímos, é chegado o momento de honrarmos os man-
datos que nos foram conferidos e passarmos a trabalhar 
politicamente para repatriarmos os nossos soldados.

Não há Haiti nem assento permanente no Con-
selho de Segurança da ONU que valha a vida ou a 
saúde de 1 só brasileiro.

Que os recursos que estão para lá sendo transfe-
ridos sejam dirigidos em favor dos nossos bolsões de 
miséria e dos nossos órgãos de segurança pública. Foi 
com esse espírito que tínhamos apresentado emenda à 
Medida Provisória nº 241, de 2005, na parte que abriu 
crédito extraordinário ao Ministério da Defesa para co-
brir os custos da participação brasileira no Haiti. O valor 
daria para adquirir 2.350 viaturas policiais, visando ao 
combate da criminalidade em nosso País.

Sr. Presidente, isso é uma fração do que estamos 
despendendo no Haiti.

Saiamos de lá, estancando a sangria dos recur-
sos produzidos por brasileiros e que estariam sendo 
mais bem aplicados aqui. Saiamos de lá antes que ele 
se torne nosso Iraque particular. Saiamos de lá antes 
que se torne uma Somália e sejamos obrigados a ver 
os corpos de nossos soldados sendo arrastados pelas 
ruas, sob os aplausos da multidão, comemorando a 
morte dos invasores.

Muito obrigado.
Boa tarde a todos.

Durante o discurso do Sr. Capitão Way-
ne, assumem sucessivamente a presidência 



03698 Quarta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

os Srs. Gilberto Nascimento, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno, e Inocêncio Oliveira, 
1º Secretário.

 O   SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência reitera o apelo feito aos Srs. Parlamenta-
res presentes nas diferentes dependências da Casa 
para que venham ao plenário, a fim de, logo após o 
segundo orador do Grande Expediente, ter início à 
Ordem do Dia.

O   SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  
Concedo a palavra ao segundo orador inscrito para 
o Grande Expediente, o ilustre Deputado Anselmo. 
S.Exa. dispõe de 25 minutos na tribuna.

O SR. ANSELMO (PT – RO. Pronuncia o seguin-
te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
aproveito este espaço do Grande Expediente para 
cumprir missão bastante agradável: venho falar das 
expressivas vitórias do Governo do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, vitórias que muitos não querem 
ver, mas que a maioria enxerga e aplaude; vitórias 
que reacendem as esperanças do povo brasileiro; vi-
tórias conquistadas com fé, com entusiasmo e com o 
apoio desse mesmo povo, representado por todas as 
correntes progressistas que desejam de fato mudar o 
Brasil; vitórias, após décadas de lutas, travadas contra 
a incompreensão, a intolerância e a descrença; vitó-
rias pavimentadas pelo Congresso Nacional, graças a 
uma base parlamentar firme, pacientemente construída 
nas suas 2 Casas; vitórias obtidas no estrangeiro, por 
força de imagem solidamente firmada não apenas no 
carisma pessoal, mas, acima de tudo, na seriedade e 
sinceridade de propósitos.

Sim , nobres colegas, desde já, o Presidente Lula 
pode-se considerar um vitorioso. 

Vitorioso, em primeiro lugar, pela dignidade, pela 
serenidade e pelo alto espírito democrático com que 
enfrentou todas as críticas, todas as leviandades, todas 
as injustiças arremessadas não só contra a sua forma 
limpa de governar, mas – o que é mais cruel – contra 
a sua honra e história de vida. Em face de crise artifi-
cialmente prolongada, Lula tem se conduzido com a 
coragem dos grandes chefes e com a generosidade 
dos grandes homens.

Vitorioso, principalmente, pelos resultados que 
tem colhido, frutos bem plantados, que finalmente co-
meçaram a amadurecer, surpreendendo os incrédulos, 
desconcertando os pessimistas e indo ao encontro dos 
que jamais duvidaram da sua força moral, preparo po-
lítico e capacidade de gerir os negócios de Estado. 

E os resultados desse trabalho começam agora 
a ser colhidos. Senão, vejamos, Sr. Presidente, Sras 
e Srs. Deputados. 

Entre muitas notícias promissoras, que alguns 
setores tentaram de todas as formas esvaziar, começo 
por destacar os resultados da PNAD 2004. A Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Domicílio, conduzida pelo 
IBGE, acaba de comprovar o que vínhamos dizendo, 
porque o sentíamos de perto, em nosso trabalho de 
acompanhamento, junto aos mais carentes: o  Governo 
Lula tem reduzido progressivamente as desigualdades 
de renda com aumento do nível de emprego. Segundo o 
trabalho da Fundação Getúlio Vargas intitulado Miséria 
em Queda, com base na referida pesquisa, entre 2003 
e 2004, a taxa de miséria teve redução de 8%, o mais 
baixo índice, desde 1992, um resultado “espetacular”, 
nas palavras do economista Marcelo Neri. A propósito, 
esclareça-se que, segundo o critério técnico da FGV, 
deixam de ser miseráveis pessoas que ultrapassam o 
limite de R$ 115,00 de ganhos mensais.

Considerados apenas os 2 primeiros anos do 
atual Governo, em termos de redução da pobreza, 
avançou-se mais do que nos 2 mandatos de Fernando 
Henrique Cardoso. Em razão das políticas públicas de 
emprego, educação, saúde e habitação, foi dado início 
à grande transformação social do Brasil.

Ao responder pelo atendimento de 8 milhões 
de famílias, o Bolsa-Família, visto como o maior pro-
grama do gênero, no mundo, constitui a base de pro-
cesso absolutamente sustentável de transferência de 
renda. Trata-se de um marco histórico. Mas ao lado do 
Bolsa-Família, outras iniciativas aí estão a promover 
a verdadeira justiça social, sobretudo no Nordeste, 
onde as taxas de crescimento econômico foram até 6 
vezes maiores do que a média nacional, nos últimos 
6 meses.

Mais  rápido do que era de se esperar, está sen-
do gerado um ambiente econômico extremamente 
favorável à produção e ao crescimento, com reflexos 
diretos sobre o emprego e a renda. Nesse aspecto, é 
de se ressaltar que, pela primeira vez, em 7 anos, a 
renda do trabalhador parou de cair.

No ritmo atual, até 2015 o Brasil vai conseguir 
reduzir pela metade a miséria, o que supera em muito 
a média de 2,7% ao ano estabelecida pela ONU entre 
as metas do milênio, na Social Summit de Copenha-
gue, na Dinamarca, em 2000.

O Sr. Mauro Benevides – Nobre Deputado An-
selmo, permite-me V.Exa. um aparte?

O SR. ANSELMO – Com muito prazer, ouço 
V.Exa., nobre Deputado Mauro Benevides.
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O Sr. Mauro Benevides – Nobre Deputado An-
selmo, no momento em que V.Exa. se reporta à ren-
da dos trabalhadores brasileiros permito-me lembrar 
que, nas próximas horas, esperamos ser decidida, por 
meio de debate com o Presidente da República e as 
Centrais Sindicais, a questão relacionada ao salário 
mínimo, garantindo ao trabalhador brasileiro remune-
ração compatível com as necessidades de sua família, 
o que trará, se o nível atingir o patamar desejado, algo 
que vai contribuir significativamente para melhorar a 
renda das classes obreiras do País. É essa a expec-
tativa nossa e de todos os segmentos da sociedade 
brasileira. Estamos ouvindo atentamente o texto do 
pronunciamento de V.Exa.

O SR. ANSELMO – Agradeço ao nobre Depu-
tado Mauro Benevides o aparte, que incorporo ao 
meu discurso.

Sr . Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por mais 
animadora que seja a notícia, é possível antever outras 
ainda mais promissoras, seja com a implementação de 
projetos econômicos importantes, a exemplo do bio-
diesel, seja com a auto-suficiência em petróleo, seja 
com a ampliação do Bolsa-Família, que deve passar 
dos 11 milhões de beneficiários.

Este, Sr. Presidente, é o mundo real, o Brasil 
melhor que estamos construindo sob a liderança do 
Presidente da República. E não é só. Há ainda as ex-
portações, que não param de trazer divisas para o 
País; o microcrédito, que estimula o pequeno produtor; 
a qualificação de jovens, como meio de promoção do 
ingresso no mercado de trabalho; a inclusão digital; a 
recuperação gradual do salário mínimo; a ampliação do 
número de postos de trabalho formal, com a geração 
de nada menos do que 1,5 milhão de novas carteiras 
assinadas em 2004. 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar – PRONAF merece considerações à 
parte. Seu fortalecimento tem garantido apoio financei-
ro ao trabalhador rural e familiares, quando voltados a 
atividades agropecuárias ou relacionadas ao turismo 
rural, à produção artesanal, ao agronegócio familiar 
e à prestação de serviços no meio rural. O  PRONAF 
estende seus benefícios a assentados pelo Programa 
Nacional de Reforma Agrária, além de remanescentes 
de quilombos e indígenas.

Também merece menção especial o fomento do 
crédito para habitação. Com disponibilidade de recursos 
da ordem de 10,3 bilhões e estimativa de atendimento 
a 740 mil famílias, esse programa é entusiasmante, 
sobretudo do ponto de vista de seu alcance social. Só 
para se ter idéia, em 2005, entre todos os financiamen-

tos concedidos pela Caixa Econômica Federal, 79% 
destinaram-se a famílias com renda de até 5 salários 
mínimos, faixa que concentra 92% do déficit habitacio-
nal no País. Junto com outros, o programa habitacional 
do Governo Lula está mostrando que a diminuição das 
desigualdades não é efetivamente uma batalha perdi-
da, muito pelo contrário.

Outra frente de luta promissora diz respeito ao 
biodiesel, a grande revolução na matriz energética 
brasileira, capaz de produzir energia tanto elétrica 
quanto automotiva. Na verdade, Sr. Presidente, os de-
safios de se substituir o óleo diesel por óleos vegetais 
e gorduras animais são enormes, como são também 
as vantagens e oportunidades, quer do ponto de vista 
técnico, quer do ponto de vista econômico, ambiental 
e, principalmente, social, em face da geração de mais 
empregos no campo. 

Tudo  isso, Sr. Presidente, resume-se na signi-
ficativa, visível e indubitável transformação do País, 
redundando diretamente na melhoria das condições 
de vida dos brasileiros, em especial dos menos favo-
recidos.

O ciclo virtuoso que ora se testemunha representa 
a reafirmação incontestável do acerto da política ma-
croeconômica, tão censurada pela Direita e pela Es-
querda brasileiras. De um lado, os que hoje falam por 
falar, uma vez que, em passado não muito distante, 
foram adesistas de primeira hora – ainda que sem o 
mesmo sucesso – à ação dos mercados; de outro lado, 
os dogmáticos, os sectários, incapazes de aceitar as 
mudanças conceituais do mundo moderno, com seus 
desafios imensos, a exigirem boas doses de pragma-
tismo e realismo, a fim de que possamos, estrategica-
mente, inserir-nos na modernidade e auferir tudo aquilo 
que, de positivo, a globalização pode trazer.

O Brasil de 2003, quando o Presidente Lula as-
sumiu, enfrentava, no ambiente externo, as ameaças 
da descredibilidade histórica, bem como a absoluta 
dependência de capitais estrangeiros. Passados  3 
anos, o quadro é inteiramente outro. 

Ganhamos visibilidade e admiração mundiais. 
O MERCOSUL se fortalece cada vez mais, dando ao 
Brasil novas condições de negociação junto a parceiros 
importantes. O Risco País, que mede o grau de “peri-
go” para o investidor estrangeiro, alcança patamares 
inauditos – no último dia 9 era de 280 pontos, o menor 
da respectiva série histórica, contra absurdos 1.865 
pontos, em setembro de 2002. Essa queda reflete 
significativamente o desempenho dos títulos da dívi-
da externa brasileira, o que implica novas e melhores 
possibilidades em termos do ingresso de capitais. 
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No mesmo mês de setembro de 2002, o dólar 
atingiu valores entre R$ 3,90 e R$ 4,00. Hoje, está em 
torno de R$ 2,20. Tradicional termômetro da economia, 
a moeda norte-americana, nos níveis em que se en-
contra, sem prejudicar as exportações, sinaliza tran-
qüilidade e barateia as importações, portanto, favorece 
a queda da inflação. O IGP-M, que capta bem o efeito 
do câmbio sobre os preços, fechou 2005 com aumento 
anual de preços na marca histórica de 1,3%.

Além  disso, o endividamento interno vinculado ao 
câmbio, somado ao endividamento externo, está muito 
baixo. As contas externas encontram-se em situação 
confortabilíssima, com superávit em transações corren-
tes, em dezembro passado, da ordem de 15 bilhões de 
dólares. Recentemente, o Governo antecipou o paga-
mento de 15 bilhões de dólares ao FMI, referentes ao 
empréstimo acordado em agosto de 2002. A balança 
comercial fechou o ano com saldo em torno de 45 bi-
lhões de dólares. O ingresso de turistas estrangeiros, 
cerca de 7 milhões de pessoas, rendeu, só em 2005, 
algo como 4 bilhões de dólares.

Finalmente, o mais esperado: juros em franca 
trajetória de queda, criando-se, conforme a vontade 
geral, as mais favoráveis condições para o espetácu-
lo do crescimento que o Presidente prometeu e está 
cumprindo em tempo oportuno.

Custa -me, Sr. Presidente, interromper esta ex-
posição, como estou prestes a fazer, porque mais ha-
veria para ser relatado, como o grande avanço que o 
Presidente Lula promove ao recuperar a malha viária 
do País, o que nos dará condições de avançar na cons-
trução do Brasil que os brasileiros merecem.

Com prazer, concedo um aparte ao nobre Depu-
tado Francisco Turra.

O Sr. Francisco Turra – Deputado Anselmo, 
embora não tenha o mesmo otimismo em relação a 
alguns números, saiba que torço muito para que o Bra-
sil acerte o passo, saia do subdesenvolvimento, seja 
mais justo e um país onde não só a Justiça, mas tam-
bém a dignidade seja estendida a todos. Quero dizer 
a V.Exa. que algumas medidas importantes cabem a 
nós, na condição de brasileiros e Parlamentares. Por 
exemplo, tramita no Congresso Nacional proposta de 
criação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, 
importante alavanca para a geração de emprego e 
renda. As  pequenas e microempresas que não têm 
sobrevida por falta de condições, de tecnologia, de 
acesso ao crédito e de capacitação passarão a ter 
efetiva consistência. Não veremos mais os números 
do SEBRAE que apontam para um quadro terrível: a 
cada ano, de cada 10 pequenas e microempresas que 

surgem, 6 não completam aniversário, simplesmente 
se desintegram pela burocracia, pelo excesso de tri-
butos e tantos outros problemas. Então, entre outros 
elementos para alavancar a nossa economia – apoio à 
agroindústria e às pequenas e microempresas, redução 
da taxa de juros, simplificação do processo, desburo-
cratização –, torcemos para que o Congresso faça a 
sua parte, aprovando a Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa. Essa é uma obrigação nossa. Li com orgu-
lho e alegria a notícia de que o próprio Presidente está 
convencido de que é vergonhoso serem necessários 
150 dias para a formação de uma empresa no Brasil. 
Esse prazo será reduzido para 17 dias numa simples 
penada, com a mudança que será proposta agora ao 
Congresso Nacional. É muito importante para o País 
desburocratizar o setor, para que se possa criar ou 
extinguir microempresas com rapidez. Essa é a nossa 
contribuição. Parabenizo V.Exa. pelo pronunciamento e 
pela convicção, que respeito profundamente.

O SR. ANSELMO – Agradeço ao Deputado Fran-
cisco Turra o aparte, que enriquece o meu discurso. 

A propósito, Deputado, ainda  ontem, conversava 
com colegas sobre a última pesquisa divulgada, a que 
mostra as classes média e rica descontentes com o 
Governo Lula, e alguém me perguntou qual é a saída 
para esse descontentamento. Respondi justamente que 
seria a adesão do Governo Lula a esse projeto.

Esperamos votar nesta convocação extraordi-
nária a proposta da Lei da Micro e Pequena Empresa 
para atender a esse grande setor, que envolve a clas-
se média, a fim de que possamos construir em ritmo 
acelerado o Brasil que o povo merece.

O Brasil não pára, e a seus dirigentes cabe acom-
panhar-lhe o ritmo e compreender-lhe o rumo. Assim 
como as conquistas, a luta prossegue. 

Nem tudo o que o Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva tem obtido torna-se alvo do merecido reconheci-
mento. Boa parte dos formadores de opinião, movida 
por interesses políticos menos louváveis, continua na 
sua toada de críticas as mais ácidas. Na tentativa inútil 
de manipular a opinião pública, deprecia, detrata, achin-
calha, expõe de forma malévola o supremo mandatário 
desta Nação e o partido em que ele fincou suas raízes, 
o Partido dos Trabalhadores, o nosso PT. 

O País, porém, começa a reconhecer os méritos 
deste Governo. E é isso o que importa. Afinal, é para o 
povo, com o povo e pelo povo que, democraticamente, 
se legitima o poder.

Para mim, Sr. Presidente, este momento de vira-
da de ano é muito importante. O Presidente Lula dis-
se que seu Governo seria de inversão de prioridades, 
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o que significa buscar os mais humildes. E foi o que 
aconteceu, embora não seja isso o que diz a impren-
sa, mas as ruas já o reconhecem, conforme apontam 
as pesquisas.

Os mais humildes, que não contaram com polí-
tica em outros Governos, reconheceram isso na últi-
ma pesquisa divulgada ao apontar o Presidente Lula 
como a pessoa a ser conduzida para mais um man-
dato de 4 anos. 

Isso  demonstra a capacidade do Presidente Lula, 
que está fazendo o que prometeu no palanque. E vou 
me empenhar ao máximo para que o Presidente seja 
reconduzido ao Poder e possa consolidar esse projeto 
de inversão de prioridades, para que o Brasil seja um 
país de todos, não de uma minoria. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O   SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência reitera o apelo aos Parlamentares para 
que venham ao plenário a fim de que possamos atin-
gir o quorum regimental de 257 Srs. Parlamentares. 
São 16h15min. A Ordem do Dia deveria ter começa-
do às 16h. Até agora não pudemos iniciá-la por falta 
de quorum. 

Peço que façam soar todas as campainhas.
 O   SR. FRANCISCO TURRA – Sr. Presidente, 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. FRANCISCO TURRA (PP – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, per-
mita V.Exa., sempre democrático e aberto às nossas 
reivindicações, um pedido em nome de muitos Parla-
mentares e do Brasil: que, na formatação da Ordem 
do Dia, priorize e externe aos Líderes – naturalmente 
o fazemos ao nosso – a necessidade de votar logo a 
Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, talvez um dos 
maiores ganhos nesta convocação. 

A matéria é fundamental. Trata-se de geração de 
renda, de emprego, de sobrevida para tantos que de-
pendem da desburocratização, da desregulamentação. 
Estamos falando de números impressionantes. Existem 
4 milhões e 900 mil microempresas na formalidade e 
entre 9 e 10 milhões na informalidade. 

Que V.Exa., sempre lutador e compreensivo quan-
to aos nossos dramas, seja portador desse pleito ao 
Presidente Aldo Rebelo, às Mesas e às Lideranças. 

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

Presidência vai levar a solicitação de V.Exa. ao Presi-
dente Aldo Rebelo, que tem sido muito sensível aos 
projetos importantes para a vida do País.

V.Exa. disse muito bem. Nenhum projeto é tão 
importante nesta hora quanto o Estatuto da Micro e 
Pequena Empresa. Nenhum setor gera mais empregos 
no País. Estamos vivendo no mundo do desemprego. 
Nunca se produziu tanto e nunca se gerou tão pouco 
emprego. O mundo está sendo substituído pela máqui-
na, pela robotização, pela informática, pela tecnologia 
e assim por diante. Pequenas e microempresas ge-
ram empregos. Emprego é o grande desafio e a maior 
conquista social que existe. Depois do emprego, tudo 
são políticas compensatórias. Emprego é a verdadeira 
consagração do cidadão, que sabe que, com o suor do 
seu rosto e a força do seu trabalho, está participando 
da sociedade e dando sua contribuição, por menor que 
seja, ao desenvolvimento da sociedade.

Meus parabéns a V.Exa.
Esteja certo de que vamos trabalhar juntos para 

a aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Em-
presa.

 O   SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PL – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiramente gostaria de solicitar a V.Exa. a mudança 
no painel do nome do Presidente para o de V.Exa., 
Deputado Inocêncio Oliveira, que tão bem preside a 
sessão.

Em segundo lugar, quero comunicar que, na úl-
tima sexta-feira, dia 18, o meu partido, o PL, deu uma 
demonstração de força no Estado de V.Exa. O  nosso 
partido inaugurou a nova sede do PL em Pernambuco. 
Passaram por lá para abraçar o nobre e querido Pre-
sidente do PL de Pernambuco, Deputado Inocêncio 
Oliveira, o Governador Jarbas Vasconcelos, o Vice-Go-
vernador José Mendonça Bezerra Filho, os Senadores 
Sérgio Guerra, Marco Maciel e João Ribeiro, Líder do 
PL no Senado Federal, os Deputados João Caldas e 
Sandro Mabel, Líder do PL na Câmara dos Deputados, 
quase 100 Prefeitos, lideranças políticas de todo o Per-
nambuco, Deputados Estaduais e Federais de todos os 
partidos – eu também lá estive –, o ex-Presidente da 
Assembléia e o Líder do PL na Assembléia Legislativa. 
Ficamos felizes por ver que V.Exa. é um homem muito 
querido naquele Estado, pois nos deu demonstração 
de grande força política.

Portanto, Sr. Presidente, parabenizo V.Exa. e o 
PL, que está muito bem representado ao tê-lo como 
um dos melhores políticos em seu quadro. 

Muito obrigado.
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 O   SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Agra-
deço a V.Exa. as referências elogiosas e, sobretudo, a 
participação no evento. V.Exa. é um dos melhores Par-
lamentares desta Casa, a quem rendo as mais justas 
homenagens pelo sério homem público e Parlamentar 
que é, companheiro partidário liberal que honra nosso 
partido e que por certo haverá de contribuir decisiva-
mente para que o nosso partido possa ultrapassar a 
cláusula de barreira e se transformar em um verdadeiro 
partido no Brasil.

O PL tem grande participação neste País quan-
to à vinculação que os partidos políticos fazem entre 
o povo e o Governo, pois é um partido de centro, que 
condena o totalitarismo daqueles que defendem a 
Esquerda, bem como o Estado mínimo daqueles que 
defendem a Direita. Queremos o Estado necessário 
para atuar bem na saúde, na educação, na segurança 
e no fornecimento de infra-estrutura para empreendi-
mentos e assim gerar emprego e renda no País para 
as classes trabalhadora e para os que hoje se encon-
tram desempregados.

Desejamos que o Brasil ultrapasse essa fase. 
Para isso contribuímos de modo determinante para 
a solução de problemas com vistas à construção de 
uma sociedade mais justa, igualitária e desenvolvida. 

Muito obrigado.
 O   SR. PAULO MAGALHÃES – Sr. Presidente, 

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

V.Exa. a palavra. 
O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL – BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, no último fim de semana estivemos no 
Município de Luis Eduardo Magalhães acompanhando 
o Senador Antonio Carlos Magalhães e o Governador 
Paulo Souto. Na ocasião inauguramos uma belíssima 
escola, que levou o nome de Constantino, que foi um 
desbravador. Depois de inaugurarmos aquela belís-
sima escola, fomos ao Município de Barreiras, onde 
tivemos a oportunidade de ver um dos hospitais mais 
modernos do Brasil, o que prova o excelente trabalho 
do grande Governador Paulo Souto.

Hoje o Governador Paulo Souto esteve em Vitó-
ria da Conquista e lá entregou a seu povo toda a re-
cuperação e pavimentação do Bairro das Pedrinhas, 
53 residências novas e mais a recuperação de 198. É 
esse o diferencial do Governo da Bahia. Fico extrema-
mente feliz de poder vir à tribuna para exaltar o traba-
lho desse Governador que encanta o Brasil pela sua 
competência e dá a nós baianos situação privilegiada 
pela maneira séria, correta e decente com que coman-

da os destinos da Bahia. Aliás, a Bahia realmente é 
um diferencial.

O Estado cresceu o dobro que o Brasil – os núme-
ro estão aí para atestar – graças à seriedade, à ação, 
à competência e à moralidade implantada naquele Es-
tado pelo Senador Antonio Carlos Magalhães quando 
Governador. Hoje o atual Governador tem também dado 
exemplo no trato da coisa pública pela seriedade e pela 
preocupação em servir os mais carentes.

Em  Vitória da Conquista, trabalhamos para que o 
Governo do Estado assumisse o débito dos moradores 
da Vila Serrana 2. E foi o que aconteceu. Graças à se-
riedade, à presteza e à sensibilidade dos Presidentes 
da EMGEA e da Caixa Econômica Federal, pudemos 
– por intermédio do Governo do Estado – evitar que 
fossem despejadas 495 famílias. 

Esse é o trabalho de um Governo que se respei-
ta, que vai continuar pela vontade do povo baiano e 
daqueles que querem colocar a Bahia sempre numa 
posição de destaque no cenário nacional.

Muito obrigado.
 A   SRA. SELMA SCHONS – Sr. Presidente, 

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

V.Exa. a palavra.
A SRA. SELMA SCHONS (PT – PR. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, gostaria 
de registrar a alegria que tivemos quando vimos na 
semana passada esta Casa votar importante proje-
to, o qual a Nação estava esperando há muito tempo. 
Refiro-me ao fim do pagamento nas convocações ex-
traordinárias.

Nesse sentido, a população teve muito peso. 
Muitos Deputados resolveram renunciar ao jeton da 
convocação extraordinária ou doá-lo a entidades.

Folgo  em ver registrada a defesa da aprovação 
de legislação acerca da micro e pequena empresa. 
Fiz parte da Comissão Especial. É preciso que pe-
quenos e microempresários deste País tenham novo 
atendimento. Asseguraremos isso votando a Lei Geral 
da Micro e Pequena Empresa, setor que efetivamente 
cria emprego. 

Quero igualmente fazer um apelo para que o 
quanto antes esta Casa vote e aprove o FUNDEB, ins-
trumento que finalmente inscreverá a educação como 
prioridade neste País. Sabemos que um país que quer 
crescer precisa investir em educação. Este Congresso, 
aprovando o FUNDEB, colocará o Brasil nessa rota. 

Educação é prioridade no Brasil!
Muito obrigada. 
 O   SR. PEDRO FERNANDES – Sr. Presidente, 

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

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, registro neste momento a elegância e 
a cortesia com que fui recebido há pouco no Ministério 
das Comunicações pelo nosso colega Freire Júnior. O 
Ministro das Comunicações está de parabéns por ter 
um auxiliar de tal envergadura.

Registro a falta que o ex-Parlamentar Freire Jú-
nior faz a este Congresso. Esperamos contar com a 
presença de S.Exa. nesta Casa a partir de 2007. Que 
o colega venha juntar-se a nós, na condição de mais 
um representante do Tocantins. 

Sr. Presidente, já que todo mundo canta a sua 
terra, gostaria também de cantar a minha, como diz 
o poeta João do Vale.  Quero parabenizar o meu time 
de coração, o Moto Club, que tem grande torcida no 
Maranhão, por sua participação na Copa São Paulo 
de Juniores. Faço este registro porque neste ano hou-
ve organização e apoio para os eventos. Parabenizo o 
Governo do Estado por apoiar o time e a sua diretoria, 
que teve participação ativa. 

Participamos da primeira fase do torneio jogando 
contra o Ferroviária de Araraquara, o São Paulo e o 
Brasiliense. Na segunda fase enfrentamos o Vila Nova 
de Goiânia. Na terceira fase, passamos pelo Grêmio, 
de Porto Alegre. Infelizmente, nas oitavas de finais fo-
mos desclassificados. Com a falta de 4 ou 5 titulares, 
perdemos para o Grêmio Barueri. 

A equipe chegou longe. Sempre digo que, com 
apoio e organização, vamos longe. Faço apelo para que 
as grandes empresas do Maranhão, como a ALUMAR, 
a Vale do Rio Doce e a Telemar, apóiem os nossos clu-
bes de futebol. É importante que tenhamos patrocina-
dores, principalmente porque há amadores mostrando 
todo o talento do futebol daquele Estado. O Nordeste 
tem esse talento, e o Maranhão não fica atrás. 

Parabenizo a torcida motense e todos os mara-
nhenses por essa grande participação do Moto Club.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O   SR. HELENO SILVA – Sr. Presidente, peço 

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

V.Exa. a palavra, ilustre representante do Estado de 
Sergipe.

O SR. HELENO SILVA (PL – SE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Estamos esperançosos porque o projeto que tra-
ta da dívida dos produtores rurais do Nordeste está 
na pauta do Senado Federal nesta convocação extra-
ordinária. 

Justiça seja feita: esta Casa, por unanimidade, 
aprovou o projeto que permite aos produtores rurais 
da região mais pobre do País renegociarem suas dí-
vidas.

Deputado  João Grandão, representante dos 
produtores rurais do Centro-Oeste nesta Casa, somos 
mais de 1 milhão de produtores endividados no Nor-
deste. Disseram ao Presidente Lula que “os grandes” 
é que estão endividados na região, mas a informação 
está errada. 

Quero chamar a atenção do Presidente da Re-
pública e do assessor especial da Presidência da 
República, Sr. José Graziano, para o fato de que no 
Nordeste brasileiro – e o Presidente Inocêncio Oliveira 
sabe disso – há milhares de produtores endividados, 
sem condição de pagar as dívidas, principalmente 
os recursos oriundos do Fundo de Financiamento do 
Nordeste. 

Contamos com o apoio de todos os partidos para 
a aprovação do projeto que se encontra no Senado 
Federal. Na Comissão de Agricultura, o Relator é o 
Senador Sérgio Guerra, um pernambucano. O parecer 
deve ser pela aprovação. 

Os produtores rurais do Nordeste estão esperan-
çosos quanto a isso.

 O   SR. JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT – MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos pro-
tocolar nesta Casa projeto de lei para alterar as Leis 
nºs 8.212 e 8.213, em função do recebimento de abai-
xo-assinado enviado pela Câmara de Vereadores de 
Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, 
com mais de 900 assinaturas.

Solicitamos sejam modificadas as leis para in-
cluir o trabalhador conhecido como bóia-fria entre os 
beneficiários da Previdência Social.

Era o que tinha a dizer.
 O  SR. NAZARENO FONTELES – Sr. Presiden-

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

V.Exa. a palavra.
O SR. NAZARENO FONTELES (PT – PI. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Sr. Parlamentares, quero fazer referência ao Gover-
no do Estado do Piauí, que tem à frente o Sr. Welling-
ton Dias.

Concluídos os 3 anos do Governo, realizou-se 
pesquisa de opinião que indicou o aumento da populari-
dade do Governador Wellington Dias. Constatou-se que 
há reconhecimento, por parte da população do nosso 
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Estado, de que a administração é competente, transpa-
rente e honesta; de que os mais pobres e necessitados, 
sem dúvida, obtiveram melhor atendimento.

O Estado também avançou substancialmente no 
que se refere à modernização, aos planos de carreira 
do funcionalismo público, à atualização salarial. Os 
Governos anteriores sempre atrasavam o pagamen-
to do salário do funcionário público, o que não ocorre 
mais no nosso Estado.

Sr . Presidente, quero registrar desta tribuna as 
conquistas obtidas pelo Estado do Piauí, por meio de 
um governo que conta com liderança nova. Comandado 
pelo Sr. Wellington Dias, aquele Governo luta para com-
bater a miséria e a pobreza, com o respaldo popular, 
conforme têm demonstrado as pesquisas de opinião, 
o que tem deixado nossos adversários extremamente 
angustiados. Tais adversários, às vezes, são provoca-
dores. Basta dizer que temos 3 concorrentes, neste 
momento, despontando nas pesquisas. Percebemos, 
no entanto, a força do nosso Governador. 

A propósito, fiz declaração que repercutiu num 
jornal. Disse que S.Exa. poderia ganhar no primeiro 
turno das eleições, por uma razão muito simples: é 
reconhecido de norte a sul, de leste a oeste do Esta-
do, não só na área social, como também na de infra-
estrutura, relativamente aos resultados nas áreas de 
educação, saúde, transporte, energia e organização 
administrativa. 

Trata-se de combinação feliz: os programas so-
ciais do Governo Lula têm impacto muito grande no 
Estado do Piauí. O PRONAF, o Bolsa-Família, todos 
eles, sem dúvida, têm ajudado no combate à pobreza 
e à miséria em nosso Estado.

Registro desta tribuna esse importante fato por-
que o Piauí, que tem dado passos em busca de seu 
desenvolvimento e ao mesmo tempo tem combatido 
a pobreza e a miséria em 3 anos de gestão, merece 
da Nação um olhar especial. 

Assim, insistimos no apelo para que esta Casa 
priorize os Estados mais pobres, valorize as oportu-
nidades que devem ser dadas sobretudo àqueles que 
cumprem o seu dever. 

Parabéns ao Piauí por ter Governo competente, 
transparente e dedicado principalmente aos que mais 
precisam. Que Deus realmente abençoe os próximos 
passos do nosso Governo, para avançarmos cada vez 
mais na busca de uma sociedade mais justa, fraterna 
e desenvolvida. 

Muito obrigado.
 O   SR. ROBERTO GOUVEIA – Sr. Presidente, 

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

V.Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO GOUVEIA (PT – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, assomo 
à tribuna na tarde de hoje para comemorar a decisão 
que tomamos na semana passada. Aliás, a dupla de-
cisão: em primeiro lugar, a de extinguir a remunera-
ção adicional em caso de convocação extraordinária; 
em segundo lugar, a de diminuir o período do recesso 
parlamentar.

Tenho certeza de que comemoram comigo as 
Sras. e os Srs. Deputados. Mais do que isso, come-
mora conosco o povo brasileiro.

A Câmara dos Deputados decidiu de forma so-
berana e, de certa forma, também sob pressão, o que 
não considero negativo, muito pelo contrário. Uma das 
características do Parlamento é a de ser Poder sensível 
às demandas da sociedade por ter com ela capilaridade. 
Há nesta Casa representantes de todas as correntes 
políticas, majoritárias e minoritárias. Justamente essa 
diversidade é a nossa maior característica.   

Na semana passada, estabelecemos uma sintonia 
com a opinião pública brasileira. Tenho certeza de que 
aquelas duas votações contribuirão efetivamente para 
o desenvolvimento da democracia e o fortalecimento 
da representação em nosso País. 

Bom seria se fosse aprovada a tempo a propos-
ta de reforma política. Aí, sim, poderíamos melhorar o 
nível da representação política do Brasil. Se a reforma 
fosse mais ampla, do ponto de vista político, não tenho 
dúvidas de que as próximas Legislaturas seriam me-
lhores no que se refere à sintonia e ao compromisso 
com a democracia brasileira.

Por meio dessa saudação, gostaria de parabe-
nizar as Sras. e os Srs. Deputados. Tenho certeza de 
que o Senado Federal não nos faltará neste momento, 
no que diz respeito às decisões que tomamos. Mesmo 
que tarde, conseguimos claramente mostrar a nossa 
posição, restabelecendo a sintonia com a opinião pú-
blica em nosso País.

Muito obrigado.
 O   SR. WALTER BARELLI – Sr. Presidente, 

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

V.Exa. a palavra. 
O SR. WALTER BARELLI (PSDB – SP. Pela or-

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, a Câmara dos Deputados 
está apreciando uma proposta de grande sensibilida-
de política: a criação de uma Super-Receita. Trata-se 
de iniciativa apresentada primeiramente na forma de 
medida provisória, cuja vigência expirou sem decisão 
do Congresso Nacional, e reapresentada em seguida 
como projeto de lei.
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A proposta da Super-Receita significa a concen-
tração da administração de R$ 480 bilhões, dos quais 
R$ 116 bilhões em recursos destinados constitucio-
nalmente ao financiamento da Previdência, nas mãos 
de um indicado do Presidente da República sem a 
aprovação do Congresso Nacional. 

O projeto de lei propõe a fusão de carreiras dos 
auditores fiscais da Receita e da Previdência, transfere 
bens do Ministério da Previdência para o novo órgão, 
cria mais cargos de carreira e cargos em comissão e 
coloca nas mãos da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional a responsabilidade de cobrar também os de-
vedores do Instituto Nacional da Seguridade Social.

A proposta do Governo merece toda atenção do 
Congresso Nacional e da sociedade brasileira. 

Aliás, foi exatamente por conta das pressões dos 
Parlamentares, que pediram mais tempo para analisar 
a então Medida Provisória nº 258, que ela perdeu vi-
gência. Demonstrando falta de sensibilidade política, o 
Governo reapresentou a proposta, incluiu-a na pauta 
da convocação extraordinária e pediu urgência em sua 
tramitação. O Governo impossibilita, dessa maneira, a 
discussão aprofundada do assunto.

Restam muitos questionamentos. Com base na 
experiência internacional, não está claro que a cria-
ção da Super-Receita seja considerada uma decisão 
acertada. Apesar da recomendação do Banco Mundial 
e do Fundo Monetário Internacional, países como Es-
panha, Lituânia e Geórgia experimentaram o sistema 
e o abandonaram. A Argentina estuda alterações de-
pois de concluir que a fiscalização conjunta tendeu a 
se concentrar em grandes contribuintes de impostos, 
em detrimento do combate à evasão previdenciária.

Há  também sérias dúvidas sobre as intenções 
da administração única para as contribuições previ-
denciárias e tributos da Receita Federal. Segundo o 
projeto, as contribuições serão transferidas ao Fundo 
do Regime Geral de Previdência Social. No entanto, 
pode haver prejuízos para a sociedade porque, uma 
vez sob uma mesma rubrica, a base de incidência da 
DRU seria expandida. Isso facilitaria a criação de supe-
rávits primários e resultaria em menos investimentos, 
inclusive os de caráter social.

No que concerne aos operadores do novo órgão, 
também há o que se discutir. A criação da carreira dos 
auditores fiscais da Receita é razoável? Estaria a Pro-
curadoria-Geral da Fazenda Nacional preparada para 
defender a Previdência de seus devedores? É conve-
niente concentrar tanto poder nas mãos de uma só 
pessoa, o Super-Secretário?

Não há como deixar de considerar, por fim, que 
a insistência do Governo em criar a Super-Receita 
neste momento é uma medida de gestão atrasada. 

Seria mais razoável aprofundar as discussões sobre a 
proposta, inserindo-a na fronteira entre 2 das mais im-
portantes reformas de que o Brasil precisa: a tributária 
e a previdenciária, quiçá com a adoção de nova base 
de incidência para as contribuições sociais patronais.

A conclusão é evidente: o Congresso Nacional 
precisa ampliar a discussão sobre o assunto para toda 
a sociedade e envolver as representações de contri-
buintes e cidadãos diretamente afetados pela medida. 
O Governo precisa entender que decisões dessa im-
portância não podem ser tomadas de maneira açodada 
e não democrática.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O   SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA – Sr. 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PDT 

– AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, venho à tribuna fazer um apelo a V.Exa., homem 
sensível, e à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, 
para que verifiquem a possibilidade de ser realizada a 
inversão da pauta de votações.

Pela terceira vez, o projeto do FUNDEB é incluído 
na pauta da Casa nesta convocação e não é votado. a 
proposição é fundamental para a educação brasileira e 
define o funcionamento do setor nos próximos 14 anos, 
através de suas novas regras de financiamento. Por isso, 
precisa ser votado o mais brevemente possível.

Estamos esperando a chegada dos Líderes para 
que se apresente requerimento de inversão de pauta. 
Mas a Mesa pode fazê-lo de ofício.

A maior parte das Assembléias Legislativas já 
aprovaram seu orçamento, do qual não consta a pre-
visão de financiamento do FUNDEB. Esse projeto já 
deveria ter chegado ao Congresso Nacional há mais 
tempo. Há 3 anos a educação brasileira espera por ele. 
Conforme disse, as Assembléias Legislativas aprovaram 
o Orçamento dos Estados, as Câmaras de Vereadores 
aprovaram o Orçamento dos Municípios, mas o projeto 
do FUNDEB ainda não foi apreciado pelo Congresso 
Nacional e, portanto, não entrou em vigor.

Sr. Presidente, faço um apelo à Mesa para que 
reveja a seqüência dos itens incluídos na Ordem do 
Dia de hoje, a fim de começarmos a discussão da ma-
téria, aprovando-a posteriormente. Caso contrário, o 
Congresso levará umas palmadas da sociedade por 
não conseguir apreciar proposição de tamanha im-
portância.

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

sentação de proposições.
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VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOs:

RORAIMA

Almir Sá PL 
Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Pastor Frankembergen PTB 
Total de Roraima 3

AMAPÁ

Davi Alcolumbre PFL 
Eduardo Seabra PTB 
Gervásio Oliveira PMDB 
Janete Capiberibe PSB 
Total de Amapá 4

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Ann Pontes PMDB 
Asdrubal Bentes PMDB 
José Priante PMDB 
Nilson Pinto PSDB 
Vic Pires Franco PFL 
Zé Geraldo PT 

Zé Lima PP 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 9

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Humberto Michiles PL 
Lupércio Ramos PMDB 
Pauderney Avelino PFL 
Vanessa Grazziotin PCdoB 
Total de Amazonas 5

RONDÔNIA

Anselmo PT 
Eduardo Valverde PT 
Miguel de Souza PL 
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia 5

ACRE

Chicão Brígido PMDB 
João Tota PP 
Perpétua Almeida PCdoB 
Total de Acre 3
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TOCANTINS

Darci Coelho PP 
Edmundo Galdino PSDB 
Osvaldo Reis PMDB 
Pastor Amarildo PSC 
Total de Tocantins 4

MARANHÃO

Costa Ferreira PSC 
Gastão Vieira PMDB 
Pedro Fernandes PTB 
Remi Trinta PL 
Sarney Filho PV 
Wagner Lago PDT 
Total de Maranhão 6

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antenor Naspolini PSDB 
Ariosto Holanda PSB 
Bismarck Maia PSDB 
Eunício Oliveira PMDB 
Gonzaga Mota PSDB 
Mauro Benevides PMDB 
Moroni Torgan PFL 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB 
Total de Ceará 10

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar PFL 
Marcelo Castro PMDB 
Mussa Demes PFL 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí 7

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Iberê Ferreira PSB 
Nélio Dias PP 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte 5

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Carlos Dunga PTB 
Domiciano Cabral PSDB 
Enivaldo Ribeiro PP 
Inaldo Leitão PL 
Lúcia Braga PMDB 

Luiz Couto PT 
Philemon Rodrigues PTB 
Ricardo Rique PL 
Wellington Roberto PL 
Total de paraíba 10

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
Fernando Ferro PT 
Inocêncio Oliveira PL 
José Chaves PTB 
Luiz Piauhylino PDT 
Marcos de Jesus PFL 
Pastor Francisco Olímpio PSB 
Paulo Rubem Santiago PT 
Renildo Calheiros PCdoB 
Roberto Magalhães PFL 
Total de Pernambuco 10

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Givaldo Carimbão PSB 
José Thomaz Nonô PFL 
Maurício Quintella Lessa PDT 
Total de Alagoas 4

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Cleonâncio Fonseca PP 
Heleno Silva PL 
José Carlos Machado PFL 
Total de Sergipe 4

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Claudio Cajado PFL 
Daniel Almeida PCdoB 
Fábio Souto PFL 
Fernando de Fabinho PFL 
Guilherme Menezes PT 
Jairo Carneiro PFL 
João Almeida PSDB 
José Carlos Aleluia PFL 
José Carlos Araújo PL 
José Rocha PFL 
Luiz Carreira PFL 
Paulo Magalhães PFL 
Pedro Irujo PMDB 
Reginaldo Germano PP 
Robério Nunes PFL 
Walter Pinheiro PT 
Zelinda Novaes PFL 
Total de Bahia 18
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MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Alexandre Maia PMDB 
Ana Guerra PT 
Aracely de Paula PL 
Carlos Melles PFL 
Carlos Mota PSB 
Carlos Willian PTC 
César Medeiros PT 
Eduardo Barbosa PSDB 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Ibrahim Abi-Ackel PP 
João Magno PT 
João Paulo Gomes da Silva PSB 
José Militão PTB 
José Santana de Vasconcellos PL 
Júlio Delgado PSB 
Lael Varella PFL 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PL 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Mário Assad Júnior PSB 
Mário Heringer PDT 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Osmânio Pereira PTB 
Roberto Brant PFL 
Romeu Queiroz PTB 
Sérgio Miranda PDT 
Vadinho Baião PT 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais 31

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Jair de Oliveira PMDB 
Manato PDT 
Marcelino Fraga PMDB 
Neucimar Fraga PL 
Nilton Baiano PP 
Renato Casagrande PSB 
Total de Espírito Santo 7

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL 
Alexandre Santos PMDB 
Almerinda de Carvalho PMDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Carlos Nader PL 
Carlos Santana PT 
Dr. Heleno PSC 
Edson Ezequiel PMDB 

Eduardo Cunha PMDB 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Gonçalves PTB 
Jorge Bittar PT 
José Divino PMR 
Julio Lopes PP 
Luiz Sérgio PT 
Miro Teixeira PDT 
Moreira Franco PMDB 
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Baltazar PSB 
Paulo Feijó PSDB 
Sandro Matos PTB 
Simão Sessim PP 
Vieira Reis PMR 
Total de Rio de Janeiro 23

SÃO PAULO

Amauri Gasques PL 
Angela Guadagnin PT 
Chico Sardelli PV 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS 
Edinho Montemor PSB 
Edna Macedo PTB 
Enéas PRONA 
Gilberto Nascimento PMDB 
Iara Bernardi PT 
Ildeu Araujo PP 
Jamil Murad PCdoB 
João Batista PP 
José Mentor PT 
Julio Semeghini PSDB 
Luiz Antonio Fleury PTB 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT 
Luiza Erundina PSB 
Marcelo Ortiz PV 
Marcos Abramo PP 
Michel Temer PMDB 
Milton Monti PL 
Neuton Lima PTB 
Paulo Lima PMDB 
Professor Luizinho PT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PTB 
Roberto Gouveia PT 
Robson Tuma PFL 
Salvador Zimbaldi PSB 
Silvio Torres PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Barelli PSDB 
Total de São Paulo 33

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Celcita Pinheiro PFL 
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Ricarte de Freitas PTB 
Total de Mato Grosso 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PFL 
Maninha PSOL 
Sigmaringa Seixas PT 
Tatico PTB 
Total de Distrito Federal 4

GOIÁS

Capitão Wayne PSDB 
Enio Tatico PL 
Luiz Bittencourt PMDB 
Neyde Aparecida PT 
Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado PFL 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sérgio Caiado PP 
Total de Goiás 9

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PPS 
João Grandão PT 
Murilo Zauith PFL 
Nelson Trad PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul 5

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PPS 
Cláudio Rorato PMDB 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Dra. Clair PT 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB 
Iris Simões PTB 
Max Rosenmann PMDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Selma Schons PT 
Takayama PMDB 
Total de Paraná 14

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Carlito Merss PT 
Edinho Bez PMDB 
João Pizzolatti PP 
Leodegar Tiscoski PP 
Luci Choinacki PT 

Mauro Passos PT 
Paulo Afonso PMDB 
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina 10

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT 
Beto Albuquerque PSB 
Cezar Schirmer PMDB 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Francisco Appio PP 
Francisco Turra PP 
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Tarcísio Zimmermann PT 
Wilson Cignachi PMDB 
Yeda Crusius PSDB 
Total de Rio Grande do Sul 13

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
lista de presença registra o comparecimento de 259 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência confirma que na reunião do Colégio de 
Líderes foi acordada a votação de 3 projetos de urgên-
cia urgentíssima, de acordo com o art. 155. Portanto, 
para tal, é preciso que haja unanimidade. Se houver 
um voto contrário, a Presidência terá de submeter à 
votação.

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) – Sobre 
a mesa requerimento assinado pelo Presidente do Con-
selho de Ética e Decoro Parlamentar, em que solicita 
a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo 
nº 20, de 2005 (Representação nº 58, de 2005).

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO  
PARLAMENTAR 

REQUERIMENTO Nº 150, DE 2006 
(Do Presidente do Conselho de Ética  

e Decoro Parlamentar)

Senhor Presidente,
Tendo ouvido previamente o Conselho, solicito a 

V. Exa., com fundamento no art. 22 do Regulamento do 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, seja subme-
tido à deliberação do Plenário pedido de prorrogação, 
por mais 90 (noventa) dias, do prazo originalmente 
previsto para a conclusão do Processo de nº 20 de 
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2005 (Representação de nº 58 de 2005) atualmente, 
em fase de instrução probatória.

O processo instaurado em 21–11–05, com pra-
zo de 90 dias (Código de Ética, art. 16, § 1°), para ser 
deliberado em Plenário, finalizando em 20 de fevereiro 
de 2006, e já tendo praticamente decorrido 2/3 desse 
prazo, e, ainda, o relevante número de processos an-
teriores em fase final de tramitação neste Conselho, o 
prazo que resta poderá não ser suficiente para a apre-
ciação conclusiva para o processo em epígrafe.

Em face disso, justifica-se a preocupação do Con-
selho em, solicitar ao Plenário a prorrogação desse 
prazo, visando garantir um desfecho adequado ao pro-
cesso, salvaguardando todas as etapas fundamentais 
à conclusão do processo quanto a apuração completa 
da responsabilidade da envolvida.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Ricardo Izar,  Presidente.

 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) – Sobre a mesa Requerimento de urgência 
nº 3.553/06, no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 155 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, urgência para apreciação do 
Projeto de Lei nº 6.272, de 2005, que “dispõe 
sobre a Administração Tributária Federal e dá 
outras providências”.

Sala das Sessões,     –  Henrique Fon-
tana, Líder do PT; Pauderney Avelino, Vice-
Líder do PFL; Antonio Carlos Pannunzio, 
Vice-Líder do PSDB; Lincoln Portela, Vice-
Líder do PL; Jorge Gomes, Vice-Líder do PSB; 
Renildo Calheiros, Líder do PCdoB; Rose de 
Freitas, Vice-Líder do PMDB; Nelson Mar-
quezelli, Vice-Líder do PTB; Simão Sessim, 
Vice-Líder do PP; Dimas Ramalho, Líder do 
PPS; Pompeo de Mattos, Vice-Líder do PDT; 
Arlindo Chinaglia, Líder do Governo.

 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) – Sobre a mesa Requerimento de urgência 
nº 3.563/06, no seguinte teor:

Sr. Presidente, nos termos do art. 155 
do Regimento Interno, requeremos regime 

de urgência na apreciação do PL nº 6.448, 
de 2005, do Poder Executivo, que autoriza 
o Poder Executivo a alienar, por doação, um 
helicóptero Esquilo Biturbina para a Armada 
da República Oriental do Uruguai.

Sala das Sessões,  – Mário Negromon-
te, Líder do PP em exercício; Mendes Ribeiro 
Filho, Vice-Líder do PMDB; Jorge Gomes, 
Vice-Líder do PSB; Dimas Ramalho, Líder 
do PPS; Pastor Amarildo, Líder do PSC; Nel-
son Marquezelli, Vice-Líder do PTB; Sarney 
Filho, Líder do PV; Arlindo Chinaglia, Líder 
do Governo; Ronaldo Dimas, Vice-Líder do 
PSDB; Henrique Fontana, Líder do PT; Lin-
coln Portela, Vice-Líder do PL. 

 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.)

O  SR. BETINHO ROSADO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. BETINHO ROSADO (PFL – RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
para registrar a posição contrária do Partido da Fren-
te Liberal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
vota como?

O SR. BETINHO ROSADO – Não vamos pedir 
verificação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 
precisa de verificação. Se houver um voto contrário, 
teremos que submeter a matéria a votos, em votação 
nominal.

O SR. BETINHO ROSADO – Sr. Presidente, 
o nosso voto não é contrário, mas discordamos. É a 
nossa posição.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Dis-
cordam, pronto. Então, está certo.

De acordo, ilustre Líder Betinho Rosado. Mais 
uma vez, o conhecimento parlamentar de V.Exa. faz 
com que a Casa possa trabalhar.

 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.
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PROJETO DE LEI Nº 4.186-B, DE 2004 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 4.186-B, de 2004, que altera os li-
mites do Parque Nacional de Brasília; tendo 
pareceres: da Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, pela apro-
vação deste e das Emendas de Plenário 
de nºs 1/04, 3/04 e 4/04, com substitutivo, 
e pela rejeição da Emenda de Plenário de 
nº 2/04 (Relator: Deputado Jorge Pinheiro); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa deste, do 
Substitutivo da Comissão de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável e das 
Emendas de Plenário de nºs 1 a 4 (Relator: 
Deputado José Eduardo Cardozo).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
discussão a matéria.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo 
Valverde, que falará contra a matéria. (Pausa.) .

Encerrada a lista de oradores contrários.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Alberto 

Fraga, que falará a favor da matéria. (Pausa.) .
Com a palavra o Deputado Fernando Coruja. 

(Pausa.) .
Com a palavra o nobre Deputado Walter Pinhei-

ro. (Pausa.) .
Com a palavra o nobre Deputado Zé Geraldo. 

(Pausa.) .
Com a palavra o nobre Deputado Eduardo Go-

mes. (Pausa.) . 
Com a palavra o nobre Deputado Neucimar Fra-

ga. (Pausa.) .
Com a palavra o nobre Deputado João Magno. 

(Pausa.) .
Com a palavra o nobre Deputado Reginaldo Ger-

mano. (Pausa.) .
Com a palavra o nobre Deputado Jorge Pinhei-

ro. (Pausa.) .
Com a palavra o nobre Deputado Gilberto Nas-

cimento. (Pausa.) 
Com a palavra o nobre Deputado Luiz Couto. 

(Pausa.) S.Exa. desiste.
Com a palavra o nobre Deputado Luiz Sérgio, 

que falará a favor da matéria. S.Exa. disporá de 2 mi-
nutos na tribuna.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, o Projeto de Lei nº 4.186-B, de 
2004, altera os limites do Parque Nacional de Brasília.

O  Parque Nacional de Brasília foi criado em 1961, 
quando era Presidente do Conselho de Ministro do Go-

verno João Goulart o nosso sempre querido Tancredo 
Neves, o que demonstra que, já naquele ano, havia a 
preocupação em se preservar uma área do cerrado 
brasileiro. O parque não pertence apenas aos que aqui 
residem, mas a todos os brasileiros. 

Ao longo dos anos, começaram a surgir conflitos, 
avanços e ameaças à conservação desse importante 
parque, que indiscutivelmente preserva espécies ra-
ras do cerrado. 

Esse  projeto de lei tem o objetivo nítido e claro 
de não ser contra ninguém, mas de ser a favor da alte-
ração dos limites do Parque Nacional de Brasília, a fim 
de dar segurança a sua preservação, pela sua impor-
tância, de acordo com a política criada pelo Ministério 
do Meio Ambiente de preservação da natureza.

Por isso, Sr. Presidente, o projeto merece a refle-
xão de todos, um profundo debate, mas, acima de tudo, 
que seja norteado por um princípio básico: a criação 
de mecanismos que garantam a preservação do Par-
que Nacional de Brasília, Sr. Presidente.

 O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Fernando Ferro, 
para discutir.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, este projeto, que tra-
ta do Parque Nacional de Brasília, é uma importante 
iniciativa que visa regularizar áreas que estão sendo 
ocupadas, o que faz parte do processo de urbanização 
de Brasília e tem em si uma série de irregularidades 
que vêm desde a fundação desta Capital.

A  partir de audiências realizadas, foi possível 
traçar um contorno para se adaptar o Parque Nacional 
de Brasília à realidade. Com isso, busca-se de certa 
maneira legalizar o conjunto de áreas hoje desprovidas 
de cobertura legal e alvo de ocupações e agressões 
ambientais. Elas necessitam, portanto, de um proce-
dimento que observe os processos de urbanização na 
Capital do Brasil e, ao mesmo tempo, seja capaz de 
resgatar uma série de ações para legalizá-las, para 
estabelecer áreas de proteção ambiental e disciplinar 
o processo de ocupação desses espaços.

Todos conhecemos áreas de Brasília que são 
hoje ocupadas, não só pelas populações mais pobres 
como também por pessoas ricas, que se apropriam de 
espaços desta cidade, o que já se constitui em cessões 
sucessivas e procedimentos ilegais que têm garantido 
espaços de moradias nesse contexto urbano.

Portanto, este projeto de lei visa iniciar tratamen-
to de legalização a essa aberração que acontece no 
Distrito Federal. Creio ser o início de um debate ne-
cessário para dar cunho legal a essa área, que, se não 
adequadamente tratada, será alvo de especulação, 
de invasões e ilegalidades que só trarão problemas 
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futuros, e que se consolidam dentro de um espaço de 
urbanização do nosso Distrito Federal.

Portanto , Sr. Presidente, a iniciativa vem em 
boa hora, sinal de reconhecimento da realidade para 
superar as ilegalidades e estabelecer políticas de dis-
ciplinamento dos espaços urbanos.

Saúdo o Presidente José Thomaz Nonô, que as-
sume os trabalhos.

Sem sombra de dúvida, nossa Capital necessita 
do disciplinamento dessas áreas do Distrito Federal. 
O projeto de lei tem por objetivo trabalhar no processo 
de legalização delas.

Deixo nosso voto favorável ao projeto de lei em 
debate.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Fernando Ferro, 
o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
José Thomaz Nonô, 1º Vice-Presidente.

 O  SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pergunto 
à Mesa se há algum requerimento de adiamento da 
votação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Há 
um requerimento subscrito pela Liderança do PT.

O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, quero 
informar a V.Exa. que há um acordo de Lideranças 
para que essa matéria e mais duas sejam votadas 
hoje; amanhã de manhã, a verticalização; e, amanhã 
à tarde, a Super-Receita.

O não-cumprimento do acordo por parte do PT, 
sem explicações até o momento, pode gerar o des-
cumprimento do acordo em outras matérias, inclusive, 
na Super-Receita.

 O SR. LUIZ SÉRGIO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, farei um esclare-
cimento: nós também queremos votar essa matéria, 
mas temos um problema técnico, de logística.

O Deputado Rodrigo Maia, Líder do PFL, está com 
inteira razão. O que eu quero explicar é que foi feito 
um esforço de negociação com o Relator, Deputado 
José Eduardo Cardozo, e representante do Governo. A 
informação que tenho é que choveu em São Paulo, o 
vôo atrasou, e S.Exa. ainda não chegou. O  pedido de 
adiamento decorre deste problema: S.Exa. é o Relator, 

não se encontra presente e detém as informações das 
últimas negociações.

O Deputado Rodrigo Maia tem razão, quando diz 
que faz parte do acordo. Queremos votar, mas temos 
um problema concreto que me levou a apresentar esse 
requerimento.

O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, poderí-
amos acordar – se todos os Líderes tiverem a mesma 
posição –, que esta matéria passasse a ser o primei-
ro item da pauta de amanhã à tarde, votada antes da 
apreciação da Super-Receita, de interesse do Governo, 
que pode perder uma hora de votação.

Essa é a única proposta que acredito os outros 
partidos, incluindo o PFL, aceitam em relação ao acor-
do feito de manhã.

O SR. LUIZ SÉRGIO – Sr. Presidente, é até anti-
regimental, mas podemos, se construído o acordo, com 
a concordância de todos os Líderes, em vez de retirar 
este item, inverter a pauta, colocando-o como último, na 
expectativa de que o Deputado José Eduardo Cardozo 
chegue a tempo de apresentar seu relatório.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência informa que ainda há um orador para dis-
cutir, o último, o Deputado Jorge Pinheiro.

Chamo a atenção de V.Exa., Deputado Luiz Sér-
gio, para o fato de que o requerimento que está sobre 
a mesa pede o adiamento da votação por 2 sessões.

O SR. LUIZ SÉRGIO – Havendo a possibilidade...
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Pa-

rece-me que S.Exa. não vai passar tanto tempo em 
São Paulo. Duas sessões é o pedido que tenho sobre 
a mesa, só para alertar V.Exa.

 O  SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Com a palavra o nobre Deputado Jorge Pinheiro, para 
discutir a matéria.

O SR. JORGE PINHEIRO (PL – DF. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
com relação ao Projeto de Lei nº 4.186-B, de 2004, que 
altera os limites do Parque Nacional de Brasília, duas 
situações diferentes estão sendo tratadas.

A ampliação do Parque não visa disciplinar a ocu-
pação desordenada no Distrito Federal, como foi dito 
anteriormente. Uma coisa não tem nada a ver com a 
outra. A ampliação do Parque foi criada há 43 anos, e 
até hoje não foi definida sua poligonal.

Na verdade, essa discussão toda se motiva por 
conta da Cidade Digital, empreendimento do Governo 
do Distrito Federal. Segundo o IBAMA do Distrito Fe-
deral, essa área de 133 hectares requerida pelo Banco 
do Brasil está dentro do Parque Nacional de Brasília.

O IBAMA compromete-se, Sras. e Srs. Deputados, a 
“desafetar” essa área para que o Banco do Brasil se instale 
ali, desde que, em contrapartida, seja oferecida uma outra. 
Além dos 30 mil hectares dentro da atual área do Parque 
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Nacional de Brasília, o projeto original do Governo pede 
uma ampliação de 16 mil hectares, ou seja, 50%. Seria uma 
troca de 16 mil hectares por conta de 133 hectares.

Ora, no que esbarra o Projeto de Lei nº 4.186, 
de 2004, de que fui Relator na Comissão de Mérito, 
a Comissão de Meio Ambiente? Essa ampliação exe-
cutada em área urbana acaba incluindo cerca de 600 
famílias, pequenos proprietários rurais, chacareiros, 
que não se encontram dentro do Parque Nacional de 
Brasília, mas acabarão sendo atingidas se a ampliação 
for votada dessa forma na Casa.

Apresentei substitutivo que reduz essa ampliação, 
excluindo as áreas de conflito. O que temos de impas-
se hoje na Casa é que o Governo pretende apresentar 
nova proposta – e até concordo que a analisemos –, num 
acordo para que não seja nem muito ao céu, nem muito 
ao inferno.

Aguardaremos  a chegada do mapa plotado com 
as coordenadas dessa nova alteração para verificar 

se as famílias continuam ou não na área de expansão 
do parque.

Ora, se chegarmos a acordo, poderemos proceder 
à votação. Do contrário, Sr. Presidente, manteremos nos-
so posicionamento com relação ao substitutivo aprovado 
na Comissão de Mérito. Se houver alteração de mérito, 
como é praxe na Casa, vamos ouvir o Relator da Co-
missão de Mérito a fim de que profira o parecer.

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. (Palmas nas galerias.)
 O   SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em 

discussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INS-
CRITOS, DECLARO ENCERRADA A DIS-
CUSSÃO.

 O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Há 
sobre a Mesa a Emenda de Plenário nº 5.
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O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Há 
sobre a mesa pedido de adiamento da votação des-
te item: 

Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
regimentais, o adiamento da votação do PL 
nº 4.186-B, de 2004, constante da pauta da 
presente sessão, por 02 sessões.

Sala das Sessões,       – Fernando Fer-
ro, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
sulto a Liderança do PT sobre se mantém o requeri-
mento de adiamento por 2 sessões.

 O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, retiro o requerimento de 
adiamento por 2 sessões e mantenho o de 1 sessão, 
que no fundo expressa o acordo proposto pelo Líder 
Rodrigo Maia.

 O  SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – So-
bre a mesa requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
regimentais, o adiamento da votação do PL 
nº 4.186-B, de 2004, constante da pauta da 
presente sessão, por 01 sessão.

Sala das Sessões,     – Luiz Sérgio, 
Vice-Líder do PT.

O  SR. MORONI TORGAN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós concor-
damos com a proposta, mas, como foi dito aqui pelo 
Líder Rodrigo Maia, desde que o item a ser adiado 
hoje seja votado antes da Super-Receita. Se o acor-
do for esse, será refeito nesses termos por nós, em 
razão de o Relator não se encontrar em Brasília. Mas, 
como foi muito enfatizado por V.Exa., S.Exa. também 
não pode demorar tanto.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Fi-
que absolutamente tranqüilo, Deputado Moroni Torgan, 
até porque, regimentalmente, vai preceder a votação, 
se aprovado o requerimento.

 O  SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá, 
para falar contrariamente ao pedido de adiamento.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, posiciono-me contra 
o adiamento, em razão de que estamos em convoca-
ção extraordinária e viemos aqui votar. O adiamento vai 
acabar inviabilizando uma sessão que deveria motivar 
decisões por parte desta Casa.

Hoje é o Dia Nacional dos Aposentados. Estive 
de manhã em Santo André, em evento da COBAP 
–  Confederação Brasileira de Aposentados e Pensio-
nistas, e deixei de estar em outros eventos, em São 
Paulo, para vir aqui votar. Lamentavelmente acabamos 
de perceber que isso não será possível.

Portanto, protestando contra o requerimento, dei-
xo registrado o seguinte manifesto dos aposentados e 
pensionistas de São Paulo:

“Não queremos esmola, exigimos uma 
correção maior das aposentadorias.

Representando mais de 5 milhões de 
aposentados e pensionistas do Estado de 
São Paulo, a FAPESP aproveita as comemo-
rações do Dia Nacional do Aposentado para 
exigir mudanças no cálculo dos benefícios 
previdenciários pagos pelo INSS.

Pela sistemática atual, as aposentado-
rias superiores ao mínimo são reajustadas 
pela variação da inflação. E o mínimo tem 
uma reposição maior, pois seu valor depende 
de uma decisão política” –  como todos nós 
sabemos.

“O  resultado dessa diferença é que nos 
últimos 5 anos o salário mínimo subiu 98,68%, 
passando de R$151 para R$300” –  antes 
do próximo aumento –  “e os benefícios aci-
ma do mínimo foram reajustados em apenas 
56,46%.

O benefício dos aposentados e pensio-
nistas não pode ser reajustado pela inflação, 
pois seus gastos são maiores do que a média 
da população”.

Esse, na verdade, é o protesto que faço no Dia 
Nacional dos Aposentados. Eu deveria participar de 
outros eventos, mas estou aqui, convocado extraor-
dinariamente. Não posso concordar com esse pedido 
de adiamento que, sem dúvida alguma, impede que 
façamos coro e eco com todas as reclamações de apo-
sentados e pensionistas, que pedem, e pedem muito. 
Dizem que a culpa é apenas do Executivo. Reafirmo 
que não é só dele, é também do Legislativo, que mui-
tas vezes corrobora com as maldades que o Executivo 
faz com aposentados e pensionistas.

Por essa razão, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, protestando contra o requerimento de 
adiamento, deixo registrado que, neste 24 de janeiro 
de 2006, não concordamos com a maneira como são 
tratados aposentados e pensionistas. No próximo dia 
16 de fevereiro esta Casa realizará sessão solene em 
homenagem a eles.

Portanto, contra o requerimento, Sr. Presidente.
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 O  SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz 
Sérgio, que falará a favor da matéria.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, o requerimento pedindo 
adiamento por 1 sessão é exatamente para construir 
o acordo proposto pelo Líder Rodrigo Maia. Realmente 
estava acordado que iríamos votar essas 3 matérias. 
O acordo não está sendo possível em decorrência da 
ausência no plenário do Relator, Deputado José Edu-
ardo Cardozo. 

Assim sendo, defendo o adiamento para construir 
o acordo aqui proposto pelo Líder do PFL, Deputado 
Rodrigo Maia. 

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por 
mais que o Relator esteja ausente, entendemos que 
V.Exa. poderia nomear um Relator ad hoc. Essa não 
é uma matéria assim tão grave. Foi feito um acordo 
de Líderes, já relatado aqui tanto pelo Líder Rodri-
go Maia quanto pelo Líder Luiz Sérgio. A meu ver, 
há outras questões que podem estar adiando essa 
votação. 

O meu posicionamento seria contrário ao adia-
mento, mesmo porque ser contrário ao adiamento sig-
nifica ser favorável ao acordo feito. O partido aguarda 
um posicionamento. Portanto, vamos encaminhar pelo 
acordo feito aqui.

 O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LINCOLN PORTELA (PL-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido Li-
beral é contra o adiamento de votações.

Obrigado, Sr. Presidente. 
 O  SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em 

votação o requerimento que adia a votação do PL nº 
4.186, de 2004, por uma sessão.

 O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como 
estão. (Pausa)

Aprovado, Contra o Voto dos Deputados Arnaldo 
Faria de Sá, Lincoln Portela e Pauderney Avelino.

 O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Item 2.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
 Nº 276-A, DE 2002 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em primeiro turno, do Pro-
jeto de Lei Complementar nº 276-A, de 2002, 
que altera a Lei Complementar nº 90, de 1º 
de outubro de 1997, que determina os casos 
em que forças estrangeiras possam transi-
tar pelo território nacional ou nele perma-
necer temporariamente; tendo pareceres: 
da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional, pela aprovação (Relator: 
Deputado Antônio Carlos Pannunzio); e da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação, pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa, com substitutivo 
(Relator: Deputado Ney Lopes).

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Há 
oradores inscritos para discutir a matéria.

Para falar contrariamente à matéria, concedo a 
palavra ao Deputado Babá. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao nobre Deputado André 
Figueiredo.

O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quanto ao mérito, nada há a opor ao presente 
projeto de lei complementar. Entretanto, o projeto é 
notadamente inconstitucional. 

O parágrafo único do art. 84 diz respeito às atri-
buições que podem ser delegadas pelo Presidente da 
República para Ministros e exclui o inciso XXII, que dá 
a competência que este projeto de lei complementar 
quer delegar. Para nós, existe inconstitucionalidade. 
Esta matéria não é passível de ser discutida por meio 
de projeto de lei complementar, mas, sim, de proposta 
de emenda constitucional. 

Somos totalmente favoráveis ao mérito do proje-
to. Mas esta Casa, por ser favorável ao mérito –  creio 
que seja quase unanimidade –, de repente não pode 
ir de encontro à Constituição, nossa Lei Maior. Está 
muito claro que o parágrafo único não elenca o inciso 
XXII, que diz que compete privativamente ao Presi-
dente da República permitir, nos casos previstos em 
lei complementar, que forças estrangeiras transitem 
pelo território nacional ou nele permaneçam tempora-
riamente. Aí cabe uma discussão: atribuições privativas 
e exclusivas. A doutrina constitucional é unânime em 
admitir que houve equívoco no caput do art. 84, ao di-
zer que todos os incisos que estão neste artigo tratam 
das atribuições privativas do Presidente da República. 
De maneira alguma são atribuições exclusivas, tanto 
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que o parágrafo único exclui aquelas que são passí-
veis de delegação.

Portanto, Sr. Presidente, votamos contrariamen-
te à matéria em virtude da sua inconstitucionalidade, 
não por sermos contra o mérito. Concordamos que o 
Presidente da República não pode ter de assinar cerca 
de 800 autorizações, como diz o Relator. O Presidente 
da República precisa se ocupar melhor de outras ati-
vidades que lhes são de sua competência. 

A maneira como essa lei foi encaminhada está 
equivocada, teria que ser por meio de PEC, e não por 
meio de projeto de lei complementar.

 O  SR. OSÓRIO ADRIANO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. OSÓRIO ADRIANO (PFL – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, do projeto de lei que altera os limites do Par-
que Nacional de Brasília, fui contrário ao adiamento. 
A votação desse projeto vem sendo adiada há meses. 
Todas as tentativas têm sido feitas para que não se 
vote este projeto.

Assim, Sr. Presidente, solicito-lhe que, impreteri-
velmente, amanhã esta Casa vote tal projeto, porque 
a demora causa prejuízo a grande parte da população 
de Brasília.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Está 

registrada a posição de V.Exa. 
 O  SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Fernando Coruja, 
que falará a favor da matéria.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, este projeto de lei 
complementar visa permitir que o Presidente da Re-
pública, na verdade, transfira ao Ministro da Defesa, 
e este possa delegar aos Comandantes da Marinha, 
Aeronáutica e Exército, permissão para autorizar trân-
sito ou permanência temporária em território nacional 
de tropas estrangeiras.

Evidentemente que, quanto ao mérito, ninguém 
pode ser contrário. Por quê? Porque inúmeras aero-
naves transitam pelo território nacional. Por exemplo, 
às vezes há forças estrangeiras com 2, 3 pessoas que 
vêm ao Brasil participar de um curso. É claro que pre-
cisamos desburocratizar o País e permitir que isso se 
faça de forma mais ágil. 

Eu  apresentei um voto em separado sustentan-
do a inconstitucionalidade da matéria. É muito clara a 
Constituição, no seu art. 84, que estabelece o que é de 
competência privativa do Presidente da República, e 
entre essas competências está previsto no inciso XXII 

permitir, nos casos previstos em lei complementar, que 
forças estrangeiras transitem pelo território nacional e 
nele permaneçam temporariamente. E no seu parágrafo 
único, a Constituição também é explícita sobre o que 
pode ou não ser delegado, e podem ser delegados 
apenas assuntos de que tratam os incisos VI, XII e 
XXV. Logo, não é possível delegar essa competência 
nem ao Ministro da Defesa, que dirá aos Comandan-
tes das Forças Armadas. 

Esta Casa votou tudo o que é inconstitucional 
contra aposentados. Nós vivemos aqui votando ques-
tões inconstitucionais. Em medidas provisórias, que 
são claramente inconstitucionais, porque não tratam 
de crédito extraordinário, votamos a favor do mérito. 
Então, eu me considero vencido. Se é para julgar só o 
mérito, então vamos votar a favor também. 

O método adequado seria uma emenda consti-
tucional a ser feita e promulgada por esta Casa. Infe-
lizmente, esse projeto não é deste Governo, vem do 
Governo FHC. Aliás, naquela época eu tive muitos alia-
dos no Partido dos Trabalhadores, que fazia oposição 
ao Governo, contra a tese da constitucionalidade, mas 
hoje há uma defesa de que é constitucional. Como a 
constitucionalidade do País varia não em função da 
Constituição, mas de Governo para Governo, vemos 
as coisas muito em função disso. Assiste razão ao 
Deputado André Figueiredo quando diz que a matéria 
é inconstitucional.

Quanto ao mérito, acho que o assunto é ade-
quado e devemos permitir essa delegação de prerro-
gativa, mas que se faça por meio de um instrumento 
adequado. 

O Sr. José Thomaz Nonô, 1º Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

 O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para 
discutir, concedo a palavra ao Sr. Deputado Gilberto 
Nascimento.

O SR. GILBERTO NASCIMENTO (PMDB – SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanho 
a posição já exteriorizada pelos Deputados André Fi-
gueiredo e Fernando Coruja, entendendo que, quan-
to ao mérito do projeto de lei complementar, não há o 
que questionar. É claro que não pode o Sr. Presidente 
da República, que já tem inúmeras atribuições, ficar 
assinando autorizações para qualquer movimentação 
de tropa estrangeira dentro do País.

Mas a proposta de emenda constitucional seria 
o instrumento ideal para disciplinar a matéria. Consi-
deramos inconstitucional o projeto, por isso sugerimos 
seja repensada essa forma.

É a nossa posição no momento.
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 O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para dis-
cutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Ricardo 
Barros, que falará a favor da matéria.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
encaminhamos o voto favorável à matéria porque consi-
deramos que, excepcionalmente, podemos permitir que 
tropas estrangeiras transitem pelo território nacional. 
Trata-se de questão de soberania nacional, que deve 
ser avaliada de forma muito consciente por este Par-
lamento. Por entendermos que o projeto é meritório, 
somos a favor da matéria. 

O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para discu-
tir, concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Carlos 
Hauly, que falará contra a matéria.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, já existe legisla-
ção, de 1997, definindo os casos em que forças es-
trangeiras podem adentrar no Brasil e remetendo os 
demais casos para a decisão do Congresso Nacional. 
A legislação em vigor atende suficientemente a ma-
téria. O que se pretende com este projeto de lei com-
plementar é criar uma autorização sucinta para que 
o Presidente da República possa permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele 
permaneçam temporariamente independentemente 
da autorização do Congresso Nacional, permitidas a 
delegação ao Ministro de Estado da Defesa e a sub-
delegação aos Comandantes da Marinha, do Exérci-
to e da Aeronáutica, nos casos que especifica. Isto é, 
permanecem os casos. 

Alega -se excesso de burocracia. Por isso, sugi-
ro a simplificação dos procedimentos: atenda-se com 
rapidez a solicitação feita por navios, aviões etc. em 
trânsito no Brasil. 

Não vejo motivo para aprovarmos este projeto. 
Os argumentos elencados em seu favor não me con-
venceram. As atribuições do Congresso Nacional já 
estão diminuídas. O Governo legisla com medida pro-
visória, manda nesta Casa e ainda pauta as notícias da 
imprensa para nos esculhambar, com o único objetivo 
de sair-se bem na pesquisa eleitoral, de ganhar 2 ou 
3 pontos. O Governo tem usado esta Casa sistemati-
camente com esse objetivo, e eu não voto a favor de 
matérias que retirem poder do Congresso Nacional. 

Recomendo o voto contra, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
 O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Informo 

aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas que a matéria 
em votação é um projeto originado no Poder Executivo 
no ano de 2002.

 O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para discu-
tir, concedo a palavra ao Deputado Claudio Cajado.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL – BA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
este projeto de lei complementar nada mais é do que 
um mecanismo para desburocratizarmos procedimen-
tos que nada têm a ver com estado de guerra. 

O nobre Relator, Deputado Ney Lopes, deixa isso 
muito claro em seu substitutivo:

“Art. 1º O art. 4º da Lei Complementar nº 
9, de 1º de outubro de 1997, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

‘Art. 4º Para os efeitos desta Lei Comple-
mentar e na forma da permissão do art. 49, 
inciso II, da Constituição Federal, não serão 
consideradas forças estrangeiras os agrupa-
mentos e contingentes de forças armadas, 
bem como navio, aeronave e viatura, que tran-
sitem ou permaneçam no país, desde que se 
destinem: 

I – a programas de adestramento ou 
aperfeiçoamento ou de missão de transpor-
te de pessoal, cargo ou de apoio logístico do 
interesse e sob coordenação de instituição 
pública nacional;

II – a visita oficial ou não-oficial progra-
mada pelos órgãos governamentais, inclusive 
as de finalidade científica e tecnológica;

III – a atendimento técnico, em situações 
de abastecimento, reparo ou manutenção;

IV – a missão de busca e salvamento; 
e

V – as missões humanitárias’.”
Portanto, Sr. Presidente, essa delegação do Pre-

sidente da República para o Ministro da Defesa e des-
te para os Comandantes da Marinha, do Exército ou 
da Aeronáutica em nada obsta a soberania nacional. 
Não havemos de imaginar que o Ministro da Defesa 
agiria de forma irresponsável, conivente ou até relapsa 
ao conceder essa autorização meramente burocráti-
ca, nas situações expressas no bojo do art. 4º da Lei 
Complementar nº 9, de 1997. 

Não vejo, Sr. Presidente, nenhum impedimento 
para a aprovação desta matéria, até porque ela res-
paldaria tratados que já foram ratificados por diversas 
nações. O procedimento é de absoluta rotina entre pa-
íses que mantém boas relações diplomáticas. 

Muito obrigado.
 O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para discu-

tir, concedo a palavra ao Deputado Givaldo Carimbão, 
que falará a favor da matéria. (Pausa.) .

Tem a palavra o Deputado Eduardo Valverde.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, é interessante fa-
zer um debate constitucional sobre esta matéria. Ouvi 
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alguns Deputados dizerem que ela é inconstitucional, 
alegando que somente o Presidente da República 
teria competência para autorizar a entrada de tropas 
estrangeiras no território nacional.

É bom verificarmos que na Constituição Federal 
não há normas conflitantes, e sim normas harmônicas. 
A Constituição é uma integração de normas.

Para o bom debate, Sr. Presidente, apresento 
como argumento o art. 21, inciso IV, da Constituição, 
alterado pelas Emendas Constitucionais nºs 8, de 1995 
e 19, de 1998. Diz esse dispositivo que compete à União 
permitir, nos casos previstos em lei complementar, que 
forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou 
nele permaneçam temporariamente.

O  fato é que o Projeto de Lei Complementar nº 
276-A, que estamos debatendo, expõe o que foi apre-
sentado em 2002: o Presidente tem a competência, 
e a lei complementar prevê a delegação dessa com-
petência. 

Vejam bem, interpretando-se o termo de maneira 
harmoniosa, pode-se corretamente entender que, no 
caso de tropa estrangeira, um exército, é lógico que 
essa competência tem que ser do Presidente. Mas, 
no caso de uma aeronave estrangeira que pouse em 
nosso território por defeito de equipamento, ou de uma 
missão estrangeira que vai fazer um curso nas nossas 
academias militares, é óbvio que essa competência 
não pode ficar nas mãos tão-somente do Presidente 
da República. 

O Presidente tem que delegar atribuições, por-
que se trata de norma material. Não é norma subje-
tiva, é apenas burocracia. Não há, portanto, norma 
conflitante. 

Não basta ler tão-somente o inciso XXII do art. 
84; é preciso observar também o que determina o art. 
21, inciso IV, da Constituição Federal. Ambos exigem 
lei complementar, ambos estabelecem a competência 
da União e do Presidente da República, objeto desta 
lei complementar. Entretanto, a lei complementar es-
tabelece a condição para que o Presidente delegue 
tal autorização. Não há conflito de normas. A lei com-
plementar não é inconstitucional porque não se har-
moniza com a interpretação correta da Constituição 
Federal, que adota no art. 39 o princípio da eficiência, 
da moralidade e da publicidade. 

É ineficaz para o País o Presidente ter de emitir 
atos administrativos substantivos se pode delegá-los a 
seus Ministros, para autorizar ações de pequena monta. 
Deve  ficar para o Presidente –  estas, sim –  as mais 
importantes questões de Estado, entre elas a perma-
nência e o tráfego de tropas e exércitos estrangeiros, 
em caráter bélico, no território nacional.

Medidas meramente administrativas relacionadas 
à permanência eventual ou circunstancial de tropas 
estrangeiras que, por convênio ou tratado, venham a 
permanecer aqui por diversos motivos, como freqü-
ência em cursos, defeito de aeronave, ou por convê-
nios de assistência técnica, conforme é prática pelos 
exércitos do mundo, evidentemente não devem ser da 
competência exclusiva do Presidente da República, 
mas delegadas a seu Ministro da Defesa.

Obrigado.
O  SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-

te, peço a palavra para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, tendo a aderir à tese do Deputado Fernando 
Coruja de que o projeto é inconstitucional. Vou, entre-
tanto, considerar que eventualmente fosse superada a 
idéia da inconstitucionalidade e partir para o conteúdo 
do substitutivo.

Ressaltou S.Exa., com muita propriedade, que o 
projeto original é de 2002. Correto –  o que não retira 
a inconstitucionalidade. O projeto original pode ter ví-
cio de inconstitucionalidade, mas é consistente. Já o 
substitutivo não o é, e vou demonstrar por quê.

O projeto original limita-se a propor a alteração 
do art. 1º da Lei Complementar nº 90, que passaria a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Poderá  o Presidente da Repúbli-
ca permitir que forças estrangeiras transitem 
pelo território nacional ou nele permaneçam 
temporariamente, independente da autoriza-
ção do Congresso Nacional, permitidas a de-
legação ao Ministro de Estado da Defesa e a 
subdelegação aos Comandantes da Marinha, 
do Exército e da Aeronáutica, nos seguintes 
casos”. 

São os casos previstos no art. 1º 
Sr. Presidente, esse texto tem apenas problemas 

de constitucionalidade, mas tecnicamente está corre-
to. Agora, o novo texto proposto por S.Exa., o Relator, 
causa confusão, porque mantém o texto original do 
art. 1º, que diz o seguinte: “Poderá o Presidente da 
República permitir que forças estrangeiras transitem 
pelo território nacional ou nele permaneçam tempora-
riamente independente de autorização do Congresso 
Nacional, nos seguintes casos”.

Aí, Sr. Presidente, fala de adestramento, aper-
feiçoamento, missão de transporte, logística, ou seja, 
trata de tudo que S.Exa., o Sr. Relator, inseriu no art. 
4º O texto do Relator mantém o art. 1º e altera o art. 
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4º Este, por sua vez, fica incongruente com o art. 1º 
Não podemos aprovar isso. Ficaremos muito mal se 
aprovarmos a mudança do art. 4º e a manutenção do 
art. 1º.

Portanto, Sr. Presidente, no meu entendimento, 
se transpusermos a questão da inconstitucionalidade, 
ficaremos com o texto original, simples e correto, e não 
com o substitutivo, confuso e incorreto. 

Esta é a minha posição: pela inconstitucionalidade; 
mas, transposta a inconstitucionalidade, que se opte 
pela aprovação do projeto original, simples, objetivo e 
que não deixará dúvidas se for mantido. 

O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
José Carlos Aleluia, regimentalmente é possível votar 
o projeto original se for pedida a preferência. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, 
entraremos com requerimento pedindo a preferência.

Peço a atenção dos Srs. Líderes, sobretudo do 
Líder e dos representantes da base do Governo, para 
verificarmos a incongruência que existe entre a lei ori-
ginal e o substitutivo. Eles não casam. Houve o esque-
cimento e manteve-se a definição do que pode fazer 
o Presidente e, no outro artigo, o que pode delegar. É 
uma incongruência. Seria melhor aprovarmos direta-
mente o projeto original, limpo e bem elaborado. 

Vou propor o requerimento para que se vote o 
projeto original.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
José Carlos Aleluia, Srs. Líderes, esse projeto é ori-
ginário do Executivo. Recebeu, na Comissão de Re-
lações Exteriores e de Defesa Nacional, parecer pela 
aprovação do ilustre Deputado, ex-Presidente daquela 
Comissão, Antonio Carlos Pannunzio; e parecer pela 
aprovação do ilustre Deputado Ney Lopes, na Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania. Trata-se 
de demanda para desburocratizar decisões de áreas, 
discriminadas no próprio projeto, que o Comando das 
Forças Armadas tem que tomar, mas existe dificuldade 
de acesso ao Presidente. 

Vou propor a suspensão da sessão por 5 minu-
tos, porque creio que pode haver consenso em torno 
do projeto originário do Poder Executivo. Será uma 
decisão dos Líderes. Não tenho nenhum problema em 
votar, mas espero fazer isso dentro do maior ambiente 
de consenso possível.

O SR. LUIZ SÉRGIO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – .RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, não poderíamos 
ouvir o Relator da matéria, Deputado Ney Lopes? 
Acredito que S.Exa. poderia contribuir, esclarecendo 

muitas das dúvidas que pairam no plenário, e, assim, 
poderíamos deliberar sobre essa matéria.

Acredito que todos concordam com o seu con-
teúdo. O que há é uma dúvida acerca da constitucio-
nalidade. Mas o Relator da matéria, Deputado Ney 
Lopes, do PFL, poderia prestar esse esclarecimento, 
que seria muito útil a todos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Perfeitamen-
te. Contudo, como o projeto é pequeno e são poucos 
artigos, define-se praticamente em um parágrafo qual 
sua função. Acho que os próprios Líderes poderiam 
resolver a questão, porque a polêmica se reduz, a 
esta altura, pelo menos do ponto de vista majoritário, 
aos que querem aprovar o projeto, à alternativa origi-
nária do Poder Executivo e ao substitutivo elaborado 
pelos ilustres Deputados Antonio Carlos Pannunzio e 
Ney Lopes.

 O   SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Vou sus-
pender a sessão por 5 minutos e aguardar que os Srs. 
Líderes definam uma posição.

A sessão está suspensa.
(A sessão é suspensa.)
 O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Está re-

aberta a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em nome 

dos Srs. Líderes, quem pode encaminhar uma opinião 
abalizada? 

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo 
e a Oposição estão tentando realizar um acordo para 
adequar a redação e evitar a inconstitucionalidade do 
projeto. Conseqüentemente, seria interessante contor-
narmos isso e votarmos a matéria, posteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência acolhe a sugestão dos Srs. Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Por acor-
do geral, retiro de ofício a matéria da Ordem do Dia, 
retornando-a amanhã.

 O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Item 3.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 Nº 536-B, DE 1997 

(Do Sr. Valdemar Costa Neto E Outros)

Continuação da discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 536-B, de 1997, que modifica o 
art. 60 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias; tendo pareceres: da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação, pela admissibilidade desta e das 
de nºs 312/00, 105/03, 160/03, 190/03, 216/03, 
247/04 e 415/05, apensadas, com emenda à 
de nº 415/05 (Relator: Dep. Vilmar Rocha); e 
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da Comissão Especial pela admissibilidade 
das emendas apresentadas, e, no mérito, 
pela aprovação desta, e das de nºs 216/03, 
247/04 e 415/05, apensadas, das emendas 
de nºs 3, 5, 6, 8, 12, 19, 21 e 24, pela aprova-
ção parcial das emendas de nºs 1, 2, 9, 15 a 
17, 20 e 33, na forma do substitutivo, pela 
rejeição das PECs de nºs 312/00, 415/01, 
105/03, 160/03 e 190/03, e das emendas de 
nºs 4, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 22, 23, 27 a 32, 34 
e 35, e pela prejudicialidade da emenda de 
nº 25 (Relatora: Dep. Iara Bernardi).

Tendo apensadas as PECs nºs 312/00, 
415/01, 105/03, 160/03, 190/03, 216/03, 247/04 
e 415/05. 

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Trata-se 
do projeto do FUNDEB.

A discussão foi iniciada e teve como primeiro 
orador o ilustre representante do PMDB do Maranhão, 
notório especialista em educação no País, ex-Presi-
dente da Comissão de Educação da Casa, Deputado 
Gastão Vieira.

Convoco, para fazer uso da palavra, a Sra.  Depu-
tada Neyde Aparecida, representante do Estado de 
Goiás. (Pausa.) . 

Convoco o Sr. Deputado Darcísio Perondi, do 
PMDB do Rio Grande do Sul. (Pausa.) 

Convoco o Sr. Deputado Paulo Rubem Santiago, 
do PT de Pernambuco.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero aproveitar esta oportunidade em que 
a Casa inicia a discussão da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 536, de 1997, que introduz o Fundo da 
Educação Básica em nosso País, para iniciar a minha 
intervenção. Em primeiro lugar, faço uma homenagem 
a todos os educadores e educadoras que, ao longo do 
século XX e já no início deste século, empenharam-se 
na defesa da educação pública e da educação básica 
de qualidade. 

Quero nominar, sem prejuízo de esquecer quais-
quer educadores, Fernando de Azevedo, Anísio Teixei-
ra, o ex-Senador João Calmon, Darcy Ribeiro, Paulo 
Freire e o ex-Deputado e professor Florestan Fernan-
des, patrono da Comissão de Educação e Cultura 
desta Casa. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a proposta 
para o Fundo da Educação Básica, amplamente dis-
cutida na Comissão Especial presidida pelo Deputado 
Severiano Alves, teve como Relatora a Deputada Iara 
Bernardi. Esse projeto venceu diversas etapas extre-
mamente difíceis, sobretudo no ponto em que tratamos 
do financiamento da educação básica no País.

Sr . Presidente, não foram poucas as reuniões que 
fizemos com assessores dos Ministérios do Planeja-
mento, da Fazenda e, mesmo com os Ministros Paulo 
Bernardo, Antonio Palocci e Fernando Haddad, para 
convencê-los da importância estratégica do Fundo da 
Educação Básica, sobretudo depois do conhecimento 
que todos tivemos do que foi e vem sendo até hoje o 
fundo da educação fundamental, o FUNDEF.

Destaquei, em inúmeras oportunidades, o es-
forço feito por Municípios e por Estados nordestinos 
que, em 1996, ano da sanção da Lei nº 9.424, que 
regulamenta o FUNDEF, detinham uma parcela mino-
ritária de matrículas na educação fundamental. Eles 
chegaram ao ano 2004 demonstrando uma capacida-
de vigorosa de garantir as matrículas, mesmo tendo 
participação menor do que os Estados do Centro-Sul 
e do Sudeste do País.

Sr. Presidente, não temos ainda o relatório que 
possa assegurar, desde já, um grande aporte de recur-
sos federais que garanta plenamente a educação infantil 
–  crianças de zero a 3 anos de idade –, a qualidade da 
educação fundamental, para que Estados e Municípios 
possam dispor de meios efetivos para enfrentar a bru-
tal distorção entre idade e série, que já encontramos 
em crianças de 7, 8 e 9 anos de idade. Mas quero re-
gistrar a participação estratégica da CNTE, do Fórum 
Nacional em Defesa da Escola Pública de Qualidade, 
de todos os movimentos nacionais que, durante todos 
os debates, não se furtaram de sair dos seus Estados 
para virem a Brasília nos subsidiar com diagnósticos 
precisos e efetivos sobre a situação da qualidade da 
educação pública neste País. E  houve uma vitória que, 
desde o início, fez com que convencêssemos a equi-
pe econômica do Governo do Presidente Lula. Uma 
vitória considerada ímpar na defesa de um projeto de 
educação básica. Refiro-me à inclusão de crianças, 
desde o nascimento até os 3 anos de idade, ou, como 
a conhecemos, a inclusão das matrículas nas creches. 
Essa resolução foi fundamental para que o projeto de 
educação básica não ficasse cambeta, não ficasse 
pulando numa perna só, como um saci-pererê.

Queremos também reafirmar um compromisso de 
construir o projeto de educação básica que seja acom-
panhado de um mecanismo de gestão transparente e 
democrático. Não adianta ser diferente. Lamentavel-
mente, o FUNDEF, ao longo da sua implementação, 
transformou-se no item número 1 de irregularidades, 
corrupção, malversação e má gestão do dinheiro da 
educação fundamental neste País.

Por isso, ao aprovarmos a proposta contida no 
relatório da Deputada Iara Bernardi, temos de nos 
debruçar profundamente no projeto de lei que virá 
regulamentar essa emenda constitucional. Para isso, 
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temos de assegurar mecanismos deliberativos de ava-
liação. Os atuais conselhos, que são manipulados pelas 
Prefeituras, deverão ser reformulados para ter papel 
deliberativo, no sentido de que os recursos sejam efe-
tivamente aplicados em benefício de uma revolução 
para a educação básica do País.

Para concluir, gostaríamos de ressaltar o empenho 
do Presidente, Deputado Severiano Alves, o empenho 
da Relatora, Deputada Iara Bernardi, no sentido de ga-
rantir, a partir do quarto ano, que a contribuição federal 
seja equivalente a 10% dos recursos do fundo.

Muito obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para discu-

tir, concedo 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, 
o Congresso Nacional tem hoje na pauta o projeto 
que trata do Fundo da Educação Básica, o FUNDEB. 
Quero gastar 30 segundos para dizer que este mesmo 
Congresso aprovou a PEC nº 233, em 1996, que criou 
o FUNDEF. À época dizíamos que, sem um aporte de 
recursos substantivos para a educação e sem que o 
projeto abrangesse os diversos níveis e modalidades 
de ensino, o que teríamos era a socialização da mi-
séria na educação. 

O Governo Fernando Henrique decretou para 
aquele período o valor de 300 reais por aluno/ano, o 
que se chamou de custo/aluno, mas esqueceu-se da 
qualidade de ensino. E o que melhorou efetivamente em 
todos esses anos em que a educação continuou com 
imensa precariedade? Como  o projeto do FUNDEB, 
apresentado pela bancada do PT em 1999, pretendia 
suprir essa lacuna? Colocar todos os níveis e todas 
as modalidades, como pregava a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação e ressaltar o papel de protago-
nista da União na garantia de verbas que elevassem 
claramente o gasto público com a educação básica. 
Essa era a chave do sucesso no impacto de um pro-
jeto educacional de peso para nosso País.

É por isso que, no mínimo, se se seguisse o 
projeto original, que continha as demandas e pro-
postas das entidades representativas da educação 
brasileira, esse projeto colocaria, imediatamente, 
10% do valor do fundo para garantir a complemen-
tação da União. Se também puséssemos os 25% da 
educação previstos no art. 212, e não apenas 20%, 
e deixássemos o Imposto de Renda dos Estados e 
Municípios, mais 4%, poderíamos entrar agora, no 
primeiro momento de impacto do FUNDEB, com 6 
bilhões de reais. Poderíamos, então, dizer que ha-
veria algum impacto. 

No entanto, o Governo fez outra opção, a do ajuste 
fiscal; a de garantir migalhas para a educação enquan-
to anuncia o pagamento antecipado de 15,5 bilhões 
de dólares para o Fundo Monetário Internacional. Ou  
seja, cerca de 36 bilhões de reais serão usados para 
pagar o Fundo Monetário Internacional e vamos ter, 
na entrada do FUNDEB, apenas 900 milhões de re-
ais de dinheiro novo para creches, pré-escola, ensino 
fundamental e ensino médio.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é evidente 
que esse projeto nasce contaminado pelo ajuste fiscal. 
Ele é apenas uma forma de dialogar e dizer que há um 
dinheirinho a mais para a educação. Ele deixou de ser 
um projeto de impacto para a educação brasileira. 

Quero dizer aos educadores aqui presentes que, 
com a luta do movimento, tiveram vitória na garantia 
dos 10%, mas isso a partir do quinto ano, ou seja, não 
neste Governo nem no próximo, mas no seguinte.

Digo ainda a esses companheiros que havia 
plenas condições de iniciarmos um projeto, com con-
trole e fiscalização tripartite, uma sociedade paritá-
ria entre usuários, educadores e Governo, e garantir 
agora 6 ou 7 bilhões de reais. Por que não se faz 
isso? Por que os partidos não acordam isso? Porque 
temos de pagar juros da dívida pública e porque os 
próprios educadores acabam se acomodando numa 
situação em que é melhor ter um pouquinho do que 
não ter nada.

Por isso apresentamos um substitutivo global e 
vamos requerer preferência da votação. Assim, todos 
os partidos, todos os Deputados terão a chance de 
votar o substitutivo que cria um FUNDEB para va-
ler, com verba pública para o ensino público, o que 
garantirá que nossas crianças e nossa juventude 
tenham um ensino de qualidade e que os nossos 
educadores tenham direito a um piso salarial de-
cente, o que não é possível com essa proposta. Por  
isso, ela foi mandada para a lei federal e não para 
a regulamentação.

Voltaremos ao debate na discussão sobre a pre-
ferência por nosso substitutivo global a esta matéria.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O  SR. EDUARDO CUNHA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, comunico 
à Casa, em particular à Relatora da matéria do FUN-
DEB, que foi apresentada uma emenda aglutinativa, 
de minha autoria em conjunto com várias Lideranças 
que avalizaram a emenda, com o seguinte teor:
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EMENDA AGLUTINATIVA Nº 01 AO SUBSTITUTI-
VO APROVADO NA COMISSÃO ESPECIAL QUE 

TRATOU DA PEC Nº 536/1997 
(Do Sr. Eduardo Cunha E Outros)

Pelo aproveitamento parcial das Emendas nºs 
2, 4, 7, 15, 16 e 35 apresentadas àquela Comissão 
Especial:

a) acrescente-se o seguinte § 6º ao art. 212 da 
Constituição Federal na redação dada pelo art. 5º da 
PEC 536/97:

“§ 6º As cotas estaduais e municipais 
da arrecadação da contribuição social do sa-
lário-educação serão distribuídas proporcio-
nalmente ao número de alunos matriculados 
na educação básica nas respectivas redes 
públicas de ensino.”

b) acrescente-se ao inciso IV do art. 60 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, na re-
dação dada pelo art. 6º do substitutivo adotado pela 
Comissão Especial, a expressão “vedada a utilização 
dos recursos a que se refere o § 5º do art. 212 da 
Constituição Federal.”

Sala das sessões, 24 de janeiro de 2006. – Edu-
ardo Cunha, PMDB; Isaías Silvestre, Vice-Líder do 
PSB; Lobbe Neto, Vice-Líder do PSDB; Romel Anizio, 
Vice-Líder do PP; José Carlos Machado, Vice-Líder 
do PFL; Marcelo Ortiz, Vice-Líder do PV; Severiano 
Alves, Líder do PDT; Fernando Coruja, Vice-Líder do 
PPS; Jorge Alberto, Vice-Líder do PMDB; Luiz Sér-
gio, Vice-Líder do PT; Dimas Ramalho, Líder do PPS; 
José Carlos Araújo, Vice-Líder do PL.

Sr. Presidente, peço o apoio da Relatora à emen-
da aglutinativa.

 O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
atual FUNDEB representou uma melhor distribuição 
dos recursos da educação, principalmente para os 
Municípios com menos recursos, os mais pobres e 
distantes deste País.

No entanto, ele tinha uma limitação: atendia ape-
nas aos jovens do ensino fundamental. A proposta do 
novo FUNDEB tem o poder de ampliar o atendimen-
to, passando a contemplar a faixa etária entre zero e 
17 anos. 

É compreensível que aqueles que, ao longo do 
debate nesta Casa, têm dito que o Governo deveria 
investir mais recursos em educação e infra-estrutura, 
venham se posicionar contra esse projeto. 

A lei atual determina que a União invista no fundo 
apenas cerca de 400 milhões de reais. Com  o novo, por 

lei, em 4 anos, a União será obrigada a aumentar sua 
participação, dos atuais 400 milhões, para 4,5 bilhões 
de reais –  ou seja, 10 vezes mais recursos em 10 anos 
–  e a ampliar sua capacidade de atendimento. 

Indiscutivelmente, todas as vezes em que esta 
Casa se reunir para debater e votar aumento de recur-
sos para a educação, mesmo que não seja no percen-
tual que gostaríamos, mas só pelo fato de aumentar o 
investimento em educação, indiscutivelmente estare-
mos escrevendo um capítulo que vai ao encontro do 
anseio e da expectativa da sociedade brasileira, prin-
cipalmente dos educadores.

Esse projeto de lei também expressa o posicio-
namento firme do Governo de investir na educação 
brasileira, que já se concretizou na interiorização dos 
campi universitários, na criação de escolas técnicas 
federais em muitos pontos do nosso País, várias delas 
na cidade do Rio de Janeiro.

Considerando  as estimativas de receita do ano 
de 2005, o Governo Lula vai investir mais 2 bilhões no 
primeiro ano; 2,5 bilhões no segundo; 3,7 bilhões no 
terceiro e mais 4,5 bilhões no quarto ano, aumentan-
do a participação de recursos da União destinados a 
um fundo para os jovens, com mecanismos seguros 
e eficazes para fazer uma revolução no campo edu-
cacional do País. 

Sras. e Srs. Deputados, expresso o sentimento 
de muitos educadores. Em Angra dos Reis, Município 
onde moro, no Estado do Rio de Janeiro, e em outros 
Municípios, os educadores estão ansiosos para que 
esta Casa aprove a criação do FUNDEB, que dará con-
dições aos Municípios brasileiros de atenderem a essa 
enorme demanda social: a educação brasileira. 

Tenho certeza de que, ao aprovarmos o FUNDEB, 
estaremos escrevendo um capítulo que honra esta Casa 
e o País. Acima de tudo, iremos atender à reivindicação 
que há anos fazem os educadores brasileiros.

 O   SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, estamos discutindo 
matéria que tramita na Câmara dos Deputados há al-
gum tempo. A bancada do Partido dos Trabalhadores 
apresentou proposta muito similar a esta, de autoria 
do Governo, que mapeia o atual projeto de emenda 
constitucional.

É óbvio que o ideal seria dispormos de mais re-
cursos. No entanto, precisamos ter noção da realida-
de, daquilo que temos hoje e o que poderemos ter no 
futuro, a curto prazo. Hoje, o total da verba destinada 
pelo Governo Federal à educação está em torno de 
583 milhões de reais. No primeiro ano de implantação 
do FUNDEB, seriam necessários 2 milhões de reais. 
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Portanto, trata-se de acréscimo considerável. Ao longo 
de 4 anos, chegará em torno de 4,6 bilhões de reais. 

Talvez algo não tenha ficado bem esclarecido. O 
texto final da Comissão Especial com relação à car-
reira profissional e ao plano de carreira dependerá de 
uma lei complementar. É óbvio que uma emenda cons-
titucional não determina o tipo de carreira, mas seria 
interessante. Por isso me inscrevi para falar contra a 
matéria, visto que deveria ser estabelecido maior prazo 
para que esse plano de carreira seja implantado.

Com  o FUNDEF ocorreu o mesmo: havia pouco 
tempo para se estabelecer um plano de carreira ou um 
piso salarial unificado em âmbito nacional. Isso não foi 
feito. Agora temos a oportunidade de avançar um pou-
co mais em relação a isso no atual projeto. 

Em sua essência, concordo com o texto apresen-
tado. Divirjo apenas quanto ao não-estabelecimento, 
a curto prazo, de um plano de carreira e de um piso 
salarial unificado. Para melhorar a qualidade da edu-
cação é preciso remunerar melhor os professores. Não 
há por que um professor da escola pública do Piauí 
ganhar salário muito inferior ao de um professor da 
escola pública do Estado de São Paulo. A educação 
pública é a mesma. Busca oferecer, nas regiões mais 
pobres do País, a mesma qualidade de ensino que há 
nas regiões mais ricas. 

Vamos inverter essa ótica, a lógica da desigual-
dade regional. 

O projeto representa um avanço –  nesse ponto 
tenho de concordar com o Governo Lula. Ele foi cora-
joso ao encaminhar a esta Casa o projeto que cria o 
FUNDEB. Isso porque, além de ampliar a participação 
da União, que até então era pouca, passa a incluir a 
creche, depois de discussão realizada na Casa. Milha-
res de trabalhadoras não têm onde deixar seus filhos 
enquanto trabalham. 

O Ministro Palocci foi sensível ao acolher essa 
reivindicação. Igualmente, na Comissão Especial, a 
matéria foi aprovada por unanimidade. 

Sr. Presidente, para concluir ressalto a importância 
do ensino médio profissionalizante. Hoje um operário 
brasileiro nem sequer consegue completar a quarta 
série do ensino fundamental. Com esse nível educa-
cional, dificilmente o trabalhador poderá ser inserido 
no mercado de trabalho globalizado e competitivo. 

Inclui -se nas ações do FUNDEB o ensino médio 
profissionalizante. 

É bom que se diga que uma das piores coisas 
que o Governo anterior fez foi ter impedido a amplia-
ção das escolas técnicas federais no País e ter tirado 
essa responsabilidade da União. Parcerias feitas com 
o setor privado não foram produtivas. 

Ao reintroduzir a expansão do ensino profissio-
nalizante médio –  importante para a profissionaliza-
ção –  são oferecidas melhores condições a milhares 
de jovens, que poderão ser inseridos no mercado de 
trabalho. Muitas vezes, por não terem acesso a uma 
qualificação profissional correta, acabam se empre-
gando de maneira incorreta, degradada. 

Portanto, no aspecto total do projeto, vejo ocorrer 
avanço significativo na educação brasileira. Ressalto 
–  aí está a minha divergência –  que deveríamos ter 
um prazo para nortear o Poder Executivo a apresentar, 
em lei complementar, o piso nacional de salários e o 
plano de carreira unificado, para que o estudante da 
escola pública de Rondônia, por exemplo, possa ter a 
mesma qualificação que os outros. 

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Com a 
palavra a Sra. Deputada Luciana Genro.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL –RS. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, senhoras e senhores que assistem a esta 
sessão, educadoras e educadores de todo o Brasil que 
acompanham esta votação, a verdade é que o Gover-
no está criando grandes expectativas na comunidade 
educativa em torno da votação do FUNDEB, como 
se o projeto de fato pudesse trazer melhoria para a 
qualidade da educação no País. É o mesmo discurso, 
a mesma demagogia, a mesma fraude do Governo 
Fernando Henrique Cardoso, quando propôs a esta 
Casa o FUNDEF.

Vejam todos o que ocorreu com o FUNDEF: não 
houve nem 10% do resultado esperado por todos 
aqueles que acreditaram nas promessas do Governo 
anterior.

Nós, do PSOL, temos a convicção de que isso vai 
se repetir novamente. Por isso o Deputado Ivan Valente, 
que, com todo o seu conhecimento na área educacio-
nal, esteve presente na Comissão Especial que discutiu 
o FUNDEB –  embora o PSOL não tenha assento na 
Comissão –, apresentou um substitutivo global. Esse, 
sim, significa aporte considerável de recursos para 
melhorar a qualidade da educação no País. 

A proposta do Governo está totalmente submetida 
à lógica do ajuste fiscal e não garante maior participação 
da União na cesta de recursos que compõem o fundo. 
Por  isso, não vai pôr fim às desigualdades regionais e 
sociais, nem elevar o padrão de qualidade da educa-
ção. Somente com aporte significativo da União será 
possível combater as desigualdades regionais e elevar 
significativamente o padrão educacional do País. 

Essa proposta não determina os 10% de investi-
mento da União, que lhe garanta um papel protagonista 
e possa de fato propiciar um piso salarial decente aos 
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trabalhadores em educação, um gasto/aluno por ano 
razoável e melhoria na qualidade da educação. 

O substitutivo do PSOL propõe que a União apor-
te 10% do montante dos recursos depositados pelos 
Estados e Municípios, o que significa mais de 20 bi-
lhões de reais novos nos primeiros 4 anos de vigência 
do FUNDEB.

Na proposta atual, o primeiro ano de FUNDEB 
significará apenas cerca de 900 milhões de reais a 
mais para a educação em todo o País. Esse valor di-
luído pelas milhares de escolas e de educadores não 
garantirá melhoria do nível salarial dos professores 
nem da qualidade da educação. 

Nosso substitutivo propõe um aporte significati-
vo que, na prática, combate um dos elementos funda-
mentais de desmonte da educação: a manutenção da 
Desvinculação de Receitas da União –  DRU, que retira 
anualmente 4 bilhões de reais da educação no País. 

O  substitutivo do PSOL pretende repor esses 
recursos e, dessa maneira, Sr. Presidente, garantir 
significativa melhora no nível educacional brasileiro. 
Todos os recursos vinculados à educação nos Estados 
e Municípios têm de fazer parte do fundo, excetuando-
se os impostos próprios municipais. A União tem de 
ter uma participação efetiva desse percentual de 10% 
do montante de recursos depositados pelos outros 
entes federados, uma proposta que o PT já defendia 
anteriormente e que agora abandonou, apesar dos 
esforços de alguns Parlamentares de tentar melhorar 
a proposta original do Governo.

As principais reivindicações das entidades liga-
das à educação não foram atendidas na proposta do 
FUNDEB. A inclusão das creches é uma falácia e não 
vai garantir acesso real às creches, uma enorme ne-
cessidade das crianças pobres do País, garantia aliás 
proposta em emenda constitucional de autoria da Se-
nadora Heloísa Helena, que obriga a União a oferecer 
educação infantil às nossas crianças. 

Queremos o FUNDEB, mas para valer, para efe-
tivamente melhorar o nível da educação, garantir um 
piso salarial decente aos educadores e combater as 
desigualdades regionais. 

Muito obrigada. 

O Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário.

 O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência informa que foram chamados, por engano, 
2 Parlamentares para falar contra a matéria. Até ago-
ra, falaram 4 Parlamentares contra e 2 a favor. Assim, 
a Presidência vai chamar 2 Parlamentares para falar 
a favor da matéria. 

 O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Antonio Cambraia, 
para falar a favor da matéria.

O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a educação é fator 
de desenvolvimento de qualquer país. Todos os países 
desenvolvidos, chamados civilizados, e os que estão 
em pleno desenvolvimento, chamados emergentes, 
deram atenção especial à educação.

O Brasil talvez ainda não tenha encontrado o ca-
minho da melhoria da qualidade de vida, do desenvol-
vimento social, porque até hoje não foi dada a devida 
atenção à educação, e muito especialmente à básica. 
A base do conhecimento na infância, com certeza, é 
fator que permitirá ao aluno a condição de prosseguir 
num aprendizado consolidado.

Vimos nesta proposta muitos pontos positivos 
–  por isso me inscrevi para falar favoravelmente –, 
como, por exemplo, a valorização do professor, que, 
tendo um bom salário, estará motivado para exercer 
seu sacerdócio de mestre de uma forma que trará 
melhores resultados. A PEC garante que 60% dos 
recursos do fundo serão destinados aos profissionais 
da educação.

Consta  da proposta também a elaboração de um 
plano de carreira, que dará segurança e perspectiva 
de crescimento funcional ao mestre.

Ainda nessa linha da valorização do professor, 
a proposta estabelece um piso salarial nacional. A 
grande reivindicação dos mestres é ter um piso sala-
rial que lhes garanta justa remuneração, com o qual 
possa sustentar suas famílias de maneira digna, o que, 
infelizmente, não é a situação atual. 

Com relação às fontes de financiamento previs-
tas na proposta, embora seja favorável, tenho uma 
ressalva: o fato de haver uma participação proporcio-
nal muito maior de Estados e Municípios. Ora, se os 
Estados e especialmente os Municípios encontram-se 
hoje em situação financeira muito difícil e não podem 
proporcionar boa saúde, educação e assistência so-
cial, se os encargos forem maiores, certamente eles 
terão dificuldades. Porém, acreditamos que a proposta 
irá sensibilizar os administradores públicos no sentido 
de encontrarem caminhos para melhorar o ensino, es-
pecialmente a educação básica. 

O  FUNDEB é um salto de qualidade para a edu-
cação básica no País, talvez numa reversão ao sistema 
atual, que valoriza a universidade. A educação básica, 
como o próprio nome diz, é a base do conhecimen-
to que a criança deve ter nos primeiros anos de vida. 
Mas tudo isso não seria razoável, nem admissível se 
não nos preocupássemos com a qualidade do ensi-
no. Dizem que 100% das crianças brasileiras estão 
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na escola, mas o ensino deixa muito a desejar. Por 
isso, esperamos que essa lei melhore a qualidade do 
ensino no Brasil.

 O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Nelson Pellegrino, 
que falará a favor da matéria. (Pausa.) .

Concedo a palavra à Deputada Maria do Rosário, 
que falará a favor da matéria.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, cumprimento inicialmente os representantes 
das entidades do Brasil que compõem os movimen-
tos FUNDEB para Valer e Fraldas Pintadas, presentes 
nas galerias. 

Esse projeto relatado pela Deputada Iara Ber-
nardi, que teve emendas sobre as creches, de nossa 
autoria, e sobre o piso salarial, da Deputada Fátima 
Bezerra, foi aprovado por unanimidade na Comissão 
Especial do FUNDEB.

Somente  quem não compreende o caminho da 
educação brasileira pode desconsiderar o avanço que 
produzimos neste momento. Trata-se de ampliar recur-
sos federais e garantir sua aplicação solidariamente, 
de forma articulada, com Estados e Municípios, para 
a rede de educação básica, que iniciará finalmente 
na educação infantil como direito, passará pelo ensi-
no fundamental e chegará ao ensino médio, garantin-
do qualidade em todos os níveis da educação básica 
brasileira.

Senhoras e senhores, comemorar é votar a ma-
téria. Proposições importantes podem não ter sido 
acatadas de todo, mas certamente o Congresso Na-
cional, a Comissão Especial, presidida pelo Deputado 
Severiano Alves, e o trabalho da Relatora e de cada um 
dos integrantes, associados à sociedade civil brasileira, 
construíram importante caminho para ampliar esses 
recursos e estabelecer garantias fundamentais.

Destaco  que, do ponto de vista do Governo Fe-
deral, sairemos do marco de 400 milhões de reais do 
FUNDEF para cerca de 4 bilhões e 500 milhões até o 
quarto ano em que estará sendo adotada a matéria. 
E a partir do quinto ano haverá a garantia de que 10% 
de tudo o que é contribuição nos Estados e Municípios 
será aportado em recursos do Tesouro Nacional, do 
Governo Federal, em apoio às creches, à pré-escola, 
à educação fundamental e ao nível médio, num im-
portante movimento em parceria com Governadores e 
Prefeitos para dar à educação lugar de prioridade.

Apresentei emenda que trata da creche, da in-
clusão das crianças de zero a 3 anos. Agradeço à 
Relatora o debate produzido com a sociedade brasi-
leira, a área da infância e da assistência social e os 

educadores sobre a importância da primeira infância 
e da escola infantil.

Mas precisamos avançar também em outro as-
pecto. Temos assegurado pelo Governo Federal o com-
promisso para avançar. Refiro-me à garantia de que as 
crianças da educação infantil, da creche, atendidas em 
instituições sérias, com caráter pedagógico, da área 
comunitária, bem como os portadores de deficiência, 
possam ser reconhecidos como alunos da rede públi-
ca, do FUNDEB, para que haja qualidade na educação 
tanto na rede conveniada quanto na pública.

Não  há que se desconhecer. Cito o exemplo de 
Porto Alegre, onde 130 escolas infantis são convenia-
das à Prefeitura e são de caráter comunitário. Trata-se 
de escolas com regulamento estabelecido a partir das 
regras da LDB e da educação nacional.

Portanto, comemoro, em alto grau de satisfação, 
o fato de podermos incluir crianças de zero a 3 anos, 
fazendo avançar o projeto original, com o trabalho dos 
Deputados e das Deputadas. Mas quero dizer que nos-
so trabalho estará concluído quando assegurarmos, 
na regulamentação, que a rede pública não estatal, 
dentro de regras educacionais, definidas pelos con-
selhos de educação, com acompanhamento pedagó-
gico, esteja incluída, para uma qualidade que possa 
atender às nossas crianças e adolescentes, para a 
felicidade, para o desenvolvimento, para o direito ple-
no que eles têm.

Parabéns a este Parlamento. Vamos votar e, 
quando o fizermos, tenhamos os olhos voltados para 
o cumprimento do nosso compromisso com a educa-
ção brasileira.

Muito obrigada.
 O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência solicita aos Srs. Deputados que cumpram 
rigorosamente o tempo destinado aos seus pronuncia-
mentos, sobretudo porque ainda haverá 6 votações 
nominais na noite de hoje. Solicitamos ainda aos Srs. 
Parlamentares que não saiam do plenário. Precisamos 
concluir a votação do FUNDEB, projeto da mais alta 
importância para a educação no País. É votação de 
PEC, do substitutivo e de 5 destaques. Todas as vota-
ções têm de ser pelo sistema eletrônico.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Alberto Goldman, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB. 
S.Exa. dispõe de 6 minutos.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o PSDB e o PT inauguraram, semana 
passada, um nível de diálogo, de discussão política 
bastante saudável. Fizemos um pronunciamento ao 
qual houve réplica por parte do Deputado Henrique 
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Fontana, Líder do PT. Vou começar a responder a al-
gumas questões formuladas por S.Exa. Não poderei 
responder a todas nos 6 minutos, mas pretendo fazê-
lo ao longo dos próximos dias.

Hoje, basicamente, responderei a S.Exa. relati-
vamente à seguinte afirmação: “No quesito ‘buracos 
abertos’, quero começar por meio de uma outra refle-
xão: não se trata dos buracos das estradas, mas dos 
buracos das finanças públicas”. Aí, então, S.Exa. enve-
reda pelo tema dizendo que os buracos nas finanças 
públicas teriam sido abertos, com profundidade, pelo 
Governo Fernando Henrique Cardoso.

Muito bem. Vamos apresentar os dados publica-
dos nos jornais de hoje. Não é antiga, mas de hoje, a 
notícia de que, em 2005, a dívida interna aumentou 
20,9%, isto é, 140,9 bilhões de reais, passando a 979,66 
bilhões, quase 1 trilhão. Cento e quarenta bilhões em 
apenas 1 ano, 20% a mais.

Em  3 anos do Governo Lula, a dívida passou de 
623 bilhões para 979 bilhões. Nos 3 anos anteriores, 
período Fernando Henrique, havia passado de 441 para 
623, diferença, portanto, de 182 bilhões. Ou seja, entre 
2003 e 2005, neste Governo, a dívida aumentou 57,2%; 
no Governo anterior, tinha aumentado 41,18%.

Portanto, este Governo mais se endividou per-
centualmente, mais se endividou em valores absolu-
tos. E o aumento da dívida este ano, de 140 bilhões, 
é pouco menor que o ocorrido nos 3 últimos anos do 
Governo Fernando Henrique Cardoso, de 182 milhões. 
Esses números estão nos jornais de hoje e são fáceis 
de ser constatados.

Vamos falar, agora, da carga tributária. Apresen-
tarei também dados divulgados nos jornais de hoje. 
Tributos federais, no ano de 2004, 23,6% do PIB; no 
ano de 2005, 24,2% de aumento. Se pegarmos apenas 
a receita administrada pela Receita Federal, veremos 
que passou de 17%, em 2004, para 17,8%, em 2005. 
Segundo  as normas estabelecidas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, projeto do Governo, não se poderia 
ultrapassar a carga tributária administrada pela Recei-
ta em 16%. E já estamos com valores acima de 17%. 

A diferença de 0,8% do PIB –  apenas para V.Exas. 
terem idéia –  representa aproximadamente 17 bilhões 
a mais. Não é o aumento da arrecadação. É o aumento 
da carga tributária, cujo percentual é de 0,8%.

Vamos passar a outro item. Vimos nos jornais 
de hoje o seguinte título: “Exportações perdem ritmo 
e saldo recua”. Observem a gravíssima queda dos 
saldos de exportação. Na primeira semana do ano, 
745 milhões de dólares; segunda, 535; terceira, 469. 
Ou seja, o resultado da taxa de câmbio com a qual se 
está trabalhando começa a ter efeitos extremamente 
perigosos sobre as exportações, principalmente so-

bre produção e emprego, porque foram exatamente 
as exportações que puxaram a produção, esses 2 e 
poucos por cento do aumento do PIB ano passado 
–  pequeníssimo, ridículo, medíocre. Não fossem elas, 
teríamos provavelmente recessão, diminuição do PIB. 
Não. Houve um pequeno aumento motivado pelas ex-
portações, que agora estão em forte queda. 

As  exportações totalizaram na primeira sema-
na 2,12 bilhões de dólares; na segunda, 2,06 bilhões; 
na terceira, 1,9 bilhão. Isso se dá principalmente pelo 
enfraquecimento da exportação de produtos manufa-
turados, exatamente aqueles que mais contribuem, do 
ponto de vista do crescimento, produção e emprego, 
com a balança de exportação do Brasil.

Agora vamos falar do item investimento, tam-
bém mostrado pelos jornais de hoje. Basta lê-los. O 
fluxo mundial de capitais cresceu 29% o ano passa-
do. A média de captação de capitais externos nos di-
versos países cresceu 29% em 2005, mas no Brasil 
caiu 15%. Nosso País é um dos poucos onde houve 
queda de investimentos externos na produção para o 
desenvolvimento.

Portanto, Sr. Presidente, estamos vendo algo gra-
ve, que contraria o otimismo falso e equivocado exposto 
pelo Presidente da República. S.Exa. procura enganar 
a população e contraria o discurso do nobre Deputado 
Henrique Fontana feito na semana passada.

Existem outros itens no referido discurso, dos 
quais vamos tratar nos próximos dias.

Obrigado.
O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 

sobre a mesa requerimento nos seguintes termos:

Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
regimentais, o encerramento da discussão da 
PEC nº 536/97.

Sala das Sessões, ........– Luiz Sérgio, 
Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Chico Alencar, que falará contra a matéria.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados 
e todos os que assistem a esta sessão, o debate do 
Fundo Nacional de Educação Básica é positivo. É a 
primeira neste período de convocação extraordinária, 
visto que na semana passada cuidamos apenas, de 
forma alvissareira, de reduzir danos à própria imagem 
do Congresso Nacional.

O primeiro aspecto que levantamos na defesa de 
substitutivo ao projeto aprovado na Comissão Especial, 
relatado pela companheira Iara Bernardi e apresenta-
do na ocasião pelo educador paulista e companheiro 
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Ivan Valente, é a necessidade de avanço do FUNDEB 
apreciado nesta Casa, apesar de terem sido arrancadas 
com muita luta e mobilização, sobretudo dos educado-
res das creches, algumas migalhas da política econô-
mica ortodoxa, rígida, liderada pelo Ministro Palocci. 
Esta Casa tem poder e autoridade para tal. Por isso, 
defendemos substitutivo que toque na essência.

O grande problema do Governo Lula, ao contrário 
do que a Oposição conservadora e de direita costuma 
dizer, não é uma certa bagunça ou um certo descom-
pensamento de contas. É,  na verdade, a ultra-ortodoxia 
continuísta, que estabelece limites em quase todas as 
políticas públicas que implantou. 

Imagino o sofrimento de grandes urbanistas, 
arquitetos e formuladores de políticas de desenvol-
vimento urbano que estão no Ministério das Cidades 
orientados não apenas por uma política de contenção 
abusiva de gastos, mas também de composição par-
tidária, que indica para o órgão pessoas que não têm 
a mesma dimensão grandiosa. Não se trata do nosso 
Parlamentar e conterrâneo Márcio Fortes. É outro, não 
pelo nome, não pela pessoa, que está circunscrito a 
uma política de alianças redutora do projeto urbano 
que Olívio Dutra e sua equipe implementavam.

Assim é também na área da educação. O que 
marca este Governo é a limitação, é a pouca ousa-
dia, é a contenção dos avanços possíveis, em que 
o social aparece de forma mais contundente. A rigor 
mesmo, qualquer política de fundo é limitada, conjun-
tural. Precisamos de um sistema nacional de educação 
permanentemente implementado. Temos de aprovar o 
Plano Nacional de Educação, cujos vetos o movimen-
to de educadores e estudantes no Brasil pede sejam 
derrubados, já que não foram sequer apreciados pelo 
Congresso Nacional. O Governo tem responsabilida-
de nisso.

Então, quando trazemos um substitutivo é para 
avançar. À porta do plenário, havia generosas pessoas 
dos movimentos sociais fazendo campanha pelo FUN-
DEB. Eu lhes  disse que nós, do Partido Socialismo 
e Liberdade, queremos o FUNDEB para valer, e elas 
responderam que desejavam o mesmo. É o que se lia 
no adesivo que usavam, que ainda estou usando e que 
não tenho nenhum problema em mostrar.

Por que o FUNDEB para valer está no substituti-
vo que trazemos? Em primeiro lugar, porque quebra a 
lógica que permeia todas as políticas do Governo Lula. 
O Ministro Antonio Palocci inclusive diz isso quando 
raramente conversa conosco. Trazemos aportes de 
contribuição da União de até 10% do montante de-
positado pelos Estados e Municípios. Isso o projeto 
original não faz.

Agregamos –  além de mais recursos para todos 
os Estados contemplados, entre eles Alagoas, Ceará, 
Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí –  os 
Estados da Bahia e do Rio Grande do Norte.

O nosso somatório da contribuição da União para 
este primeiro ano do FUNDEB –  R$4.542.903.000,00 
–  é o dobro do que o Governo da contenção, do ajuste, 
da austeridade, nobre Deputado Alberto Goldman, e 
que não reduz a dívida pública, como vimos, já propõe 
ao Fundo Monetário Internacional, que tem a anteci-
pação assegurada de mais de 15 bilhões de dólares, 
o que representa 7 vezes o gasto com o FUNDEB em 
4 anos.

Sr. Presidente, vamos pedir a preferência para o 
nosso substitutivo exatamente por isto: queremos um 
FUNDEB para valer.

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

falar a favor do requerimento de encerramento da dis-
cussão, concedo a palavra ao Deputado Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta 
matéria foi profundamente debatida nesta Casa. Somente 
nesta sessão já se alternaram, na tribuna da Câmara, 
mais de 10 Deputados, uns a favor, outros, contra. É 
uma demonstração de que a matéria está amplamente 
esclarecida e pronta para ter encerrada a discussão, a 
fim de deliberarmos sobre o conteúdo do relatório. 

Por isso, defendo o encerramento da discus-
são.

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 POR UNANIMIDADE.

ESTÁ ENCERRADA A DISCUSSÃO.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se á votação da matéria. 

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 
sobre a Mesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE

REQUERIMENTO 
(BANCADA DO PSDB)

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 161, 
II, e § 2º, combinado com o art. 117, IX, do Regimen-
to Interno da Câmara dos Deputados, destaque para 
votação em separado da Emenda nº 13, de autoria do 
Deputado Eduardo Barbosa e outros.

Sala das Sessões, de janeiro de 2006. – Eduar-
do Barbosa, PSDB.
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DESTAQUE DE BANCADA

Sr. Presidente, nos termos regimentais do inciso 
I e § 2º, do art. 161, requeiro a votação em separado 
do art. 6º da PEC nº 536, de 1997, que modifica o art. 
60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(Substitutivo da Comissão).

Sala das Sessões, .. de janeiro de 2006. – Ze-
quinha Marinho, Vice-Líder do PSC.

DESTAQUE DE BANCADA PFL

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos termos 
do art. 161, IV, e § 2º, do Regimento Interno, destaque 
para votação em separado da expressão “para cada 
região político-administrativa brasileira”, constante do 
§ 3º, do art. 60 das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias, alterado pelo art. 1º da PEC 312/2000, apen-
sada, em substituição à expressão “nacionalmente”, 
constante do inciso IV, do art. 60 das Disposições 
Constitucionais Transitórias, alterado pelo art. 6º do 
Substitutivo apresentado pela Comissão Especial à 
PEC 536-B/97.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2006. – Ro-
drigo Maia, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
encaminhar contrariamente á matéria, concedo a pa-
lavra ao Deputado Ivan Valente. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Orlando Fan-
tazzini.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO OR-
LANDO FANTAZZINI QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ POSTERIOR-
MENTE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à Deputada Neyde Aparecida, para falar 
a favor da matéria.

A SRA. NEYDE APARECIDA (PT – GO. Sem re-
visão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, caros colegas trabalhadores em educação, só 
quem não acompanha este projeto há anos vem dizer 
que nada acrescenta à atual educação brasileira.

Estamos hoje realizando o sonho dos pioneiros 
da Escola Nova, que já na década de 30 anunciavam 
a necessidade de um fundo que financiasse toda a 
educação. Tivemos vitórias parciais quando aprovamos 
nesta Casa o FUNDEF, que abarcou a educação bási-
ca. Agora, vamos aprovar um fundo que inclui desde 
a creche até o ensino médio. A União está destinando 
10 vezes mais recursos à educação fundamental do 
que aplica hoje: menos de 400 milhões.

Se aprovado o  projeto, esse valor passará para 
4,5 bilhões. Não podemos dizer que seja pouco. E, 
após 5 anos, a União passará a complementar o Fun-

do com 10%, que os Estados e Municípios destinarão 
à educação. 

O Presidente Lula, quando apresentou o projeto 
à Nação, disse que o estava mandando a esta Casa 
e que se tivéssemos de mudá-lo, que fosse para me-
lhor. Estamos cumprindo essa missão. Incluímos as 
creches, que não estavam contempladas. 

Quero dizer ao Deputado que me antecedeu que 
não está feita diferenciação entre a educação rural e 
a urbana, entre educação infantil, ensino fundamental 
e ensino médio. Mas se S.Exa. tiver o cuidado de ve-
rificar o site do MEC, encontrará a lei complementar, 
discutida por 2 anos com os Secretários Estaduais de 
Educação, com a UNDIME, a CNTE, e sobre a qual 
se chegou a consenso. 

Queremos parabenizar o Ministério da Educação, 
especialmente a Secretaria da Educação Básica, por 
intermédio do Secretário Francisco das Chagas, que 
foi democrático e discutiu amplamente esse projeto 
com os gestores estaduais e municipais, que estão na 
ponta, com a Confederação Nacional dos Trabalhado-
res em Educação. 

Esse projeto vai nos permitir aprovar um piso sa-
larial nacional para o magistério, sonho acalentado há 
anos e que trará melhorias à qualidade da educação 
de nosso País. 

Devemos  aprovar o projeto que saiu por unani-
midade da Comissão de Educação desta Casa. Ele é 
democrático e foi amplamente discutido. A educação 
no Brasil merece um fundo que abarque desde a cre-
che até o ensino médio. Tenho certeza de que meus 
pares apoiarão esse projeto aprovado por unanimidade 
pelos colegas Deputados e Deputadas da Comissão 
de Educação.

Obrigada, Sr. Presidente.
 O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

falar contra a matéria, tem a palavra o Deputado Leo-
nardo Picciani. (Pausa.)..

Concedo a palavra ao Deputado Luiz Carlos 
Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, este projeto é a continuidade do FUNDEF, 
que tinha papel de transição na Lei de Diretrizes e 
Bases da educação brasileira.

O nosso mais grave problema é a falta de atenção 
à educação básica e à educação de maneira geral. Ao 
analisar países da Europa, Estados Unidos, Canadá, 
Japão e, mais recentemente, a Coréia do Sul e o Chile, 
percebemos o quanto estamos atrasados. Sem  dúvida, 
o atraso nos remete ao subdesenvolvimento. 

O FUNDEF permitiu que 98% das crianças fre-
qüentassem as escolas, mas nem ele nem o FUNDEB, 
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que terá 36 bilhões de reais no primeiro ano –  prati-
camente 20% dos juros pagos num ano pelo Gover-
no Central –, resolvem a essência do nosso problema 
educacional: colocar todas as crianças na escola, da 
creche aos ensinos fundamental e médio. 

O fato é que estamos no final do Governo, no fim 
de uma era de 21 anos da Nova República, e o Bra-
sil não conseguiu ainda passar do índice de 10% de 
jovens nas universidades. Temos obstáculos de toda 
ordem, por exemplo, a falta do período integral e da 
dedicação exclusiva. 

O FUNDEF ajudou. Tenho certeza de que o FUN-
DEB fará o mesmo, mas não dará ao Brasil a condição 
de investimento maciço na educação. Continuamos a 
usar a meia-sola, mas milhões de brasileiros não su-
portam mais isso. 

Quero parabenizar o esforço da Relatora da Co-
missão Especial e de todos os educadores que têm 
se dedicado ao tema, mas  adotei posição crítica e 
radical para chegar à situação que todos desejamos 
–  educadores, Deputadas e Deputados, Senadoras 
e Senadores e outros que militam na vida pública do 
País. Queremos que o Brasil tenha educação de pe-
ríodo integral. Esse deve ser o compromisso número 
um de quem ganhar as eleições este ano –  espero 
que seja o do candidato do PSDB à Presidência da 
República. Que ele implante no Brasil a educação de 
período integral com qualidade e valorização. Com a 
redução da taxa de juros em 7% ou 8%, poderemos 
investir não míseros 2 bilhões de reais no primeiro 
ano, mas 50 bilhões. 

É preciso uma revolução e não um processo 
pacífico, passivo, retrógrado, como ocorre no Brasil. 
A educação é prioridade. Precisamos romper esse 
marasmo, em vez de achar que ajeitando daqui e dali 
construiremos uma grande nação. Não estamos in-
vestindo adequadamente nos jovens e nas crianças. 
O Brasil precisa sair dessa sonolência. 

Entramos no século XXI. Continuamos atrasados. 
No ritmo de crescimento dos últimos 21 anos, levare-
mos 120 para atingir o padrão de vida da Espanha, 
que nem ocupa o primeiro lugar da União Européia. 
Comecemos a mudar e a despertar para que a dis-
cussão do FUNDEB seja o início da revolução edu-
cacional no País.

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
encaminhar, concedo a palavra à nobre Deputada Iara 
Bernardi, que falará a favor da matéria. S.Exa. é Rela-
tora na Comissão Especial. Por isso, terá o prazo de 
10 minutos.

A SRA. IARA BERNARDI (PT – SP. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
farei resumidamente um relato do trabalho da Comis-

são Especial e da elaboração desse projeto, que não 
é simplesmente mais um na área de educação, mas 
que constrói o futuro do País. 

A matéria foi debatida por mais de 2 anos, sob 
a direção do Ministério da Educação, com as entida-
des que representavam os gestores do FUNDEB: nos 
Municípios, as Prefeituras e os Secretários Municipais 
de Educação; nos Estados, os Secretários Estaduais e 
os Governadores. Não foi simplesmente uma proposta 
que o Ministério da Educação mandou a esta Casa, 
mas uma alternativa construída para ser apreciada na 
Comissão Especial.

Destaco o papel do Deputado Severiano Alves, 
Presidente da Comissão, que conseguiu conduzir da 
forma mais consensual possível tudo o que votamos, 
inclusive o relatório que apresentamos hoje em plená-
rio. Não foi um consenso forçado. O Deputado Severia-
no Alves trabalhou muito nesse sentido. As votações 
foram acatadas por todos os partidos, Deputados e 
Deputadas. 

Conseguimos  avançar no projeto do FUNDEB 
em relação ao que recebemos, construído pelo MEC 
e entidades representativas dos Governos Municipais 
e Estaduais.

Quero ressaltar também o papel fundamental 
das entidades que ajudaram no aperfeiçoamento da 
proposta, como Campanha Nacional pela Educação, 
CNTE e outras. A emenda constitucional não atende à 
educação infantil como um todo. Então, por consenso, 
ela será atendida na PEC, incluindo a creche e a pré-
escola; o ensino fundamental continua obrigatório; o 
ensino médio é para todos; foi incluída a educação de 
jovens e adultos. Isso faz com que a PEC do FUNDEB 
seja um dos projetos mais importantes que votaremos 
neste País. 

Avançamos também com relação aos recursos. 
Havia valores especificados. Para atingir o consenso, 
foi preciso instituir a confiança de que a PEC do FUN-
DEB seria respeitada, inclusive com suplementação da 
União, o que não ocorreu com o FUNDEF. Os valores 
da suplementação da União serão estabelecidos por 
escrito na emenda constitucional.

Outro  ponto que ajudou na aprovação unânime 
do projeto foi o fato de que a suplementação da União 
começará com 2 bilhões, valor muito significativo; a 
partir do quarto ano, serão 4,5 bilhões; e, a partir do 
quinto ano, quando o FUNDEB estiver implantado de 
fato, a União suplementará o Fundo com 10%.

Esse percentual será retirado dos fundos estadu-
ais. Essa é uma questão extremamente importante. A 
maior reivindicação dos Estados e Municípios era de 
que a União suplementasse os fundos com valor per-
centual fixo. Isso vai acontecer a partir do quinto ano.



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 25 03743 

Este projeto conseguiu, inclusive, avançar num 
ponto em que o FUNDEF não teve êxito durante 10 
anos. Para construir educação de qualidade, precisa-
mos também investir no professor. A PEC do FUNDEB 
aponta que deveremos te, em lei a ser construída tam-
bém em consenso com Estados e Municípios, um piso 
salarial nacional para os professores. Nenhum profes-
sor que tenha determinada jornada de trabalho deverá 
receber abaixo desse piso.

Ainda há professores no País que ganham 300, 
310, 315 reais, ou seja, um pouco acima do salário 
mínimo. Por isso, surgiu esta emenda, depois da insis-
tência e do trabalho dos Deputados Severiano Alves, 
Carlos Abicalil e outros, estabelecendo em lei, após a 
PEC do FUNDEB, piso salarial nacional para os pro-
fessores, assim como a obrigatoriedade de os Muni-
cípios e os Estados estabelecerem plano de carreira 
para os profissionais do magistério em cada Estado e 
Município do País. 

Estes  foram os grandes avanços que consegui-
mos: aumentar os recursos, garantir a qualidade de 
ensino ao investir no professor e assegurar piso sala-
rial nacional e plano de carreira para todo o magistério. 
Avançamos ao acrescentar a creche e ao atender à 
educação infantil como um todo.

Fizemos modificações importantes, Sr. Presiden-
te, que, repito, construíram o consenso. Não houve 
nenhum voto contrário na Comissão Especial. 

Deixo também resolvida a preocupação de que 
os Municípios poderiam ser prejudicados com este pro-
jeto. Isso não vai acontecer. Uma lei ordinária depois 
regulamentará o Fundo. Muitas questões não contem-
pladas em emenda constitucional serão debatidas com 
igual aprofundamento na lei ordinária que dirá como o 
FUNDEB vai funcionar. 

Essas questões incluem o custo/aluno, o cus-
to/modalidade, como serão redistribuídos os fundos, 
como serão fiscalizados para impedir corrupção e 
desvio de recursos. Tudo isso será disciplinado em 
lei ordinária. 

Quero também registrar , Sr. Presidente, o con-
senso sobre o salário-educação. A União hoje repassa 
aos Estados e Municípios recursos utilizados em vários 
programas que o MEC suplementa, como merenda es-
colar, transporte escolar, livro didático e outros, que não 
deixarão de existir com a implantação do FUNDEB. O 
Ministério da Educação vai continuar bancando esses 
programas. Muitas vezes foi cobrada a garantia de que 
na suplementação da União não fossem utilizados os 
recursos do salário-educação. O Deputado Carreira 
levantou a questão várias vezes.

Acatamos, como Relatora, emenda aglutinati-
va assinada pelos Líderes que dá essa garantia em 

2 pontos. Primeiro, acrescenta o § 6º ao art. 212 da 
Constituição Federal na redação do art. 5º da PEC, 
garantindo que:

“§ 6º As cotas estaduais e municipais 
da arrecadação da contribuição social do sa-
lário-educação serão distribuídas proporcio-
nalmente ao número de alunos matriculados 
na educação básica nas respectivas redes 
públicas de ensino”. 

Acrescenta também ao inciso IV do art. 60 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, na reda-
ção dada pelo art. 6º do substitutivo, que é “vedada a 
utilização dos recursos a que se refere o § 5º do art. 
212 da Constituição Federal”. Mais uma garantia na 
emenda constitucional de que os recursos do salário-
educação continuarão indo para os Estados e Municí-
pios e de que a União vai retirar de outras áreas sua 
suplementação, que começa com 2 bilhões e, no quinto 
ano, se transformará no percentual fixo de 10%.

Parabenizo  a Comissão Especial pelo trabalho 
sempre feito em grande harmonia, por entender a ex-
trema importância de um projeto como este para o País 
e para a educação brasileira. Agradeço a contribuição 
de todos para a construção do relatório final e espero 
que seja aprovado por unanimidade neste Plenário.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, meus 
agradecimentos aos que fizeram parte da Comissão 
Especial e a todos que contribuíram para o consenso 
deste relatório final, inclusive as que hoje aqui com-
parecem e que ajudaram na construção, na melhoria, 
no aperfeiçoamento deste projeto de lei.

Muito obrigada. (Palmas nas galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pror-

rogo a sessão por uma hora.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Está 

encerrado o encaminhamento.
A Presidência informa que, nesta noite, vamos 

ter 5 votações nominais de PECs, que exigem quorum 
qualificado de três quintos, ou seja, 308 votos.

A Presidência pede às Sras. e aos Srs. Parla-
mentares que permaneçam em plenário, pois é im-
portante para a Casa concluir a votação do FUNDEB 
em primeiro turno.

O SR. JORGE ALBERTO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB – SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nessas 5 
votações está incluída a Emenda Aglutinativa nº 1?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sim. 
Três destaques, a emenda aglutinativa e o substitutivo 
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da ilustre Deputada Iara Bernardi, aprovado por una-
nimidade na Comissão Especial.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há so-
bre a mesa o seguinte requerimento de preferência:

Sr. Presidente, conforme o art. 161, inciso 
IV, do Regimento Interno, solicitamos preferên-
cia para votação da Emenda nº 4, de 2005, 
apresentada à PEC nº 536/97.

Sala das Sessões, Luciana Genro, Líder 
do PSOL; Ivan Valente, PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao ilustre Deputado 
Ivan Valente, que falará a favor do requerimento. S.Exa. 
dispõe de 5 minutos na tribuna.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL –SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
na Comissão Especial destinada a analisar o proje-
to do FUNDEB encaminhado pelo Governo Federal, 
apresentamos um substitutivo global. 

Nesta oportunidade, discutindo com os Depu-
tados de todos os partidos, queremos mostrar por que 
requeremos preferência para o nosso substitutivo em 
relação ao projeto original e ao substitutivo da Deputada 
Iara Bernardi. Primeiro, nosso substitutivo garante que 
todos os recursos vinculados à educação nos Estados 
e Municípios façam parte do fundo, excetuando-se 
apenas os impostos municipais próprios. 

Vale ressaltar que o projeto atual propõe 20% dos 
recursos da educação, enquanto o nosso propõe 25% 
e coloca na cesta de impostos também o Imposto de 
Renda da Pessoa Física dos Estados e Municípios. Com 
isso, alcançaríamos, de imediato, gastando-se 10% no 
fundo, mais de 5 bilhões de reais para a educação. 

Segundo, nosso substitutivo global garante que a 
União tenha protagonismo efetivo. Isso inibe a chora-
deira entre Estados e Municípios e mostra que existe 
vontade de tornar a educação prioridade. 

Por isso, Sr. Presidente, propomos –  e muitas 
entidades apresentaram a mesma idéia –  10% do valor 
do fundo. Somente com a aprovação dessa proposta 
será possível falar em piso salarial profissional decente 
para a categoria. Ou  seja, se aprovarmos esse subs-
titutivo, teremos, de imediato, um piso salarial para o 
magistério que se aproxima de R$1.000,00. Com a 
proposta que pode ser aprovada aqui hoje, esse piso 
não poderá ser maior do que R$550,00 – segundo os 
cálculos.

Além disso, foi aprovado um processo parcelado 
em 4 anos, acrescentando os valores da contribuição 
da União. No primeiro ano, teremos apenas 900 mi-
lhões de reais –  apenas! Esse é o dinheiro novo para 
a educação, porque não podemos computar como 

novo o valor que já existe para o FUNDEF, mais de 400 
milhões; o que já existe para a educação de jovens e 
adultos, mais de 250 milhões, e o “Fundefinho” para o 
Nordeste, mais de 400 milhões.

Por isso, quando saudamos a vitória da Comis-
são Especial e de todas as entidades que lutaram pela 
creche – e o digo desta tribuna, para depois não nos 
queixarmos –, precisamos saber que a lei regulamen-
tadora vai apresentar as ponderações para cada nível 
e modalidade de ensino.

Se não queremos transformar as creches em de-
pósitos de criança e se queremos ter projeto pedagógico 
para a educação infantil, precisamos de recursos, e o 
gasto deve ser maior do que com o ensino fundamental. 
Com esse projeto isso não vai acontecer. Vai se gastar 
a metade. Ou seja, vamos ter depósitos de crianças, 
sem impacto real na educação brasileira.

É preciso  dizer também que não tivemos a inicia-
tiva de combater o ajuste fiscal, coragem para tirar da 
DRU os recursos destinados à educação, o que signi-
ficaria 3,6% da arrecadação de impostos a mais para 
a educação pública –  tirados por meio da vinculação 
da DRU. O substitutivo não tem condições de avançar 
nisso. No nosso substitutivo, porém, garantimos 80% 
recursos vinculados para os trabalhadores da educação, 
não só para o magistério, pois é preciso ter uma visão 
integrada, o que me parece ser também o pensamento 
da CNTE e dos educadores brasileiros. 

Garantimos um piso salarial nacional aprovado 
na lei que regulamentará a matéria, e não numa lei 
federal que não se sabe quando poderá ser votada. 
Tratando-se de lei regulamentadora, ela tem de ser 
votada imediatamente após aprovação da PEC.

E, mais: já na PEC, propusemos o controle e 
a fiscalização por meio de uma comissão tripartite –  
usuários, educadores e Governo. Por quê? Ora, todos 
nesta Casa sabem que, na implantação do FUNDEF 
nos Municípios, houve mais de 4 mil denúncias. Temos 
de melhorar, e muito, a fiscalização e o controle, com 
participação popular.

Por tudo  isso, Sr. Presidente, o substitutivo global 
para o qual requeremos preferência é muito superior. 
Ele garante o cumprimento das metas do Plano Na-
cional de Educação, garante que a criança se torne 
prioridade e que, pela primeira vez, efetivamente, te-
nhamos condições de dizer que há recursos públicos 
para a educação.

Em nome do PSOL, ao defender a preferência 
para o nosso substitutivo, afirmo o esforço coletivo da 
Comissão Especial, principalmente da Relatora, Depu-
tada Iara Bernardi. Mas, para que este Congresso Na-
cional não continue nesse estado de conformismo no 
que respeita à educação, dizendo que ela é prioritária, 
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mas destinando-lhe apenas migalhas, temos de reco-
nhecer que precisamos transformar a educação em 
prioridade nacional. Por isso o nosso requerimento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para enca-
minhar contra o requerimento, concedo a palavra ao 
nobre Deputado Nazareno Fonteles.

O SR. NAZARENO FONTELES (PT-PI. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, posicionamo-nos contra essa preferência 
por uma razão muito simples: na condição de membro 
da Comissão Especial, participamos das audiências 
públicas e vimos o esforço empreendido tanto pelo 
Presidente quanto pela abnegada Relatora, Deputada 
Iara Bernardi. Com excepcional habilidade, S.Exa. ou-
viu todos os segmentos, negociou com o Governo e 
obteve grandes avanços em seu relatório.

Eu  mesmo lutei pelo item que era mais difícil 
negociar, os 10% a partir do quinto ano, o que prati-
camente permitiu a unanimidade na votação do rela-
tório, um dos momentos mais gratificantes que este 
Parlamentar, que está aqui há apenas 2 anos, viveu 
nesta Casa. Pude, depois de um ano turbulento, ver o 
Parlamento – Situação e Oposição, todos os partidos 
–, imbuído do espírito republicano, defender a educa-
ção básica.

O substitutivo apresentado pela Deputada Iara 
Bernardi expressa a vontade da maioria desta Casa. E 
a ele, neste momento, não pode uma minoria se con-
trapor. Trata-se de conquista histórica possível.

Eu gostaria de ter muito mais recursos para a 
educação, mas tenho de estar consciente de que, neste 
momento histórico, com esta composição do Congresso 
Nacional, esse passo representa grande avanço.

Para mim, ver o meu querido Estado do Piauí rece-
ber este ano um extra para a educação básica de mais 
de 140 milhões, e, daí por diante, quase 80 milhões a 
mais por ano, e chegar a 2009 com quase 400 milhões 
a mais, é realmente motivo de muita alegria.

Na condição de professor desde os 18 anos de 
idade, reconheço o avanço do FUNDEB. Sei  que os 
Estados mais ricos, como São Paulo, do Deputado Ivan 
Valente, e o Distrito Federal, não serão reais beneficiá-
rios desse fundo, mas, nem por isso, devem deixar de 
ser generosos. Além do mais, esses Estados já rece-
beram muitos investimentos ao longo do tempo.

É hora de ter o coração republicano e de voltar 
os olhos para os Estados mais necessitados para, 
com esse espírito, votar o substitutivo apresentado 

pela Relatora Iara Bernardi em consenso com todos 
os partidos representados na Comissão Especial que 
analisou a proposta.

Espero que esta data histórica, da qual tenho 
o prazer de participar, possa significar um impulso 
para avanços maiores. Jamais nos satisfaremos com 
os recursos conquistados para a educação básica ou 
mesmo para a superior. Haveremos sempre de querer 
mais. Mas também deveremos estar conscientes do 
tamanho do passo que podemos dar a cada momento 
para continuar progredindo no dia seguinte.

A Câmara Federal, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, tem hoje a oportunidade de dar à Nação 
exemplo do espírito público que deve nortear as deci-
sões que toma. Embora, por vezes, esta Casa come-
ta deslizes e tenha momentos ruins, nós a sabemos 
capaz de superar-se a si mesma, como fez recente-
mente e fará hoje ao tomar uma decisão em prol da 
educação básica.

Que Deus, o Senhor da Vida, abençoe a Câmara 
dos Deputados nessa decisão histórica e nos permita 
conquistar melhor educação para nossos filhos, bem 
como uma Nação mais justa, solidária e fraterna, como 
quer o preâmbulo de nossa Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que aprovam o requerimento de preferência 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sobre 

a mesa requerimento de preferência para a Emen-
da nº 11/05, do Deputado Wilson Santiago, Líder do 
PMDB.

Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos 
termos do art. 161, inciso II do Regimento In-
terno, preferência para votação da Emenda 
11/05 à Proposta de Emenda à Constituição 
nº 536/97.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2006. 
– Osmar Serraglio, Vice-Líder do PMDB; Wil-
son Santiago, Líder do PMDB.

O SR. JORGE ALBERTO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB – SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PMDB retira o requerimento de preferência, visto que 
só iríamos adiante se encontrássemos acordo entre 
as Lideranças. Como não houve acordo e para não 
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prejudicar o andamento das votações, o PMDB retira 
o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Lideran-
ça do PMDB retira o requerimento de preferência do 
Deputado Jorge Alberto.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-
ção o substitutivo adotado pela Comissão Especial, 
ressalvados os destaques.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Art. 1º O parágrafo único do art. 23 da Constituição 
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único. Leis complementares fi-
xarão normas para a cooperação entre a União 
e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento 
e do bem-estar em âmbito nacional.”

Art. 2º O inciso VI do art. 30 da Constituição Fe-
deral passa a vigorar com a seguinte redação:

“ Art. 30  ................................................
 ..............................................................
VI – manter, com a cooperação técnica 

e financeira da União e do Estado, programas 
de educação infantil e de ensino fundamen-
tal; (NR)

..............................................................”

Art. 3º O art. 206 da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 206  ...............................................
 ..............................................................
V – valorização dos profissionais da 

educação escolar, garantidos, na forma da 
lei, planos de carreira, com ingresso exclu-
sivamente por concurso público de provas e 
títulos;(NR)

 ..............................................................
VIII – piso salarial profissional nacional 

para os profissionais da educação escolar, nos 
termos de lei federal.

Parágrafo único. A lei disporá sobre a fi-
xação de prazo para a elaboração ou adequa-
ção de planos de carreira dos profissionais da 
educação básica, no âmbito do Distrito Federal, 
dos Estados e dos Municípios.”

Art. 4º O art. 211 da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 211  ...............................................
 ..............................................................
§ 5º A educação básica pública atenderá 

prioritariamente ao ensino regular.

Art. 5º O § 5º do art. 212 da Constitui-
ção Federal passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 212 ................................................
 ..............................................................
§ 5º A educação básica pública terá como 

fonte adicional de financiamento a contribuição 
social do salário-educação, recolhida pelas 
empresas na forma da lei. (NR)

Art. 6º O art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias passa a vigorar 
com a seguinte redação: (NR)

“Art. 60. Até o décimo quarto ano a partir 
da promulgação desta Emenda, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios destinarão 
parte dos recursos a que se refere o caput do 
art. 212 da Constituição Federal à manutenção 
e ao desenvolvimento da educação básica e 
à remuneração condigna dos trabalhadores 
da educação, respeitadas as seguintes dis-
posições: 

I – a distribuição dos recursos e de res-
ponsabilidades entre o Distrito Federal, os Es-
tados e seus Municípios, a ser concretizada 
com parte dos recursos definidos neste artigo, 
na forma do art. 211 da Constituição Federal, 
é assegurada mediante a criação, no âmbito 
de cada Estado e do Distrito Federal, de um 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação-FUNDEB, de nature-
za contábil;

II – os fundos referidos no inciso I serão 
constituídos por vinte por cento dos recursos 
a que se referem os arts. 155, incisos I, II e 
III; 157, inciso II; 158, incisos II, III e IV; e 159, 
inciso I, alíneas “a” e “b”, e inciso II, da Cons-
tituição Federal, e distribuídos entre cada Es-
tado e seus Municípios, proporcionalmente ao 
número de alunos das diversas etapas e mo-
dalidades da educação básica, matriculados 
nas respectivas redes, nos respectivos âmbitos 
de atuação prioritária estabelecidos nos §§ 2º 
e 3º do art. 211 da Constituição Federal;

III – observadas as garantias estabeleci-
das nos incisos I, II, III e IV do art. 208 da Cons-
tituição Federal e as metas de universalização 
da educação básica estabelecidas no plano 
nacional de educação, a lei disporá sobre:

a) a organização dos fundos, a distribui-
ção proporcional de seus recursos, as diferen-
ças e ponderações quanto ao valor anual por 
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aluno entre etapas e modalidades da educação 
básica e tipos de estabelecimento de ensino;

b) a forma de cálculo do valor anual mí-
nimo por aluno;

c) a fiscalização e o controle dos Fun-
dos;

d) o piso salarial profissional nacional 
para os profissionais do magistério da edu-
cação básica.

IV – a União complementará os recursos 
dos fundos a que se refere o inciso II, sempre 
que, no Distrito Federal e em cada Estado, o 
valor por aluno não alcançar o mínimo defini-
do nacionalmente, fixado em observância ao 
disposto no inciso V;

V – a complementação da União de que 
trata o inciso IV será de:

a) dois bilhões de reais, no primeiro ano 
de vigência dos fundos;

b) dois bilhões, oitocentos e cinqüenta 
milhões de reais, no segundo ano de vigên-
cia dos fundos;

c) três bilhões e setecentos milhões de re-
ais, no terceiro ano de vigência dos fundos;

d) quatro bilhões e quinhentos milhões 
de reais, no quarto ano de vigência dos Fun-
dos;

e) no mínimo dez por cento do total dos 
recursos dos fundos a que se refere o inciso 
II deste artigo, a partir do quinto ano de vigên-
cia dos fundos.

VI – a vinculação de recursos à manuten-
ção e desenvolvimento do ensino estabelecida 
no art. 212 da Constituição Federal, suportará, 
no máximo, trinta por cento da complementa-
ção da União, considerando-se para os fins 
deste inciso, o valor previsto no inciso V;

VII – proporção não inferior a sessenta 
por cento de cada Fundo referido no inciso I 
será destinada ao pagamento dos profissio-
nais do magistério da educação básica em 
efetivo exercício.

§ 1º A União os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios, observados os parâ-
metros estabelecidos neste artigo, ajustarão 
progressivamente, em um prazo de cinco anos, 
suas contribuições ao Fundo, de forma a ga-
rantir um padrão mínimo de qualidade de en-
sino, definido nacionalmente.

§ 2º Para efeito de distribuição de recur-
sos dos Fundos a que se refere o inciso I do 
caput, levar-se-á em conta a totalidade das 
matrículas no ensino fundamental e considerar-

se-á, para a educação infantil, para o ensino 
médio e para a educação de jovens a adultos, 
um quarto das matrículas no primeiro ano de 
vigência dos Fundos, metade das matrículas 
no segundo ano, três quartos das matrículas 
no terceiro ano e a totalidade das matrículas 
a partir do quarto.

§ 3º A porcentagem dos recursos de 
constituição dos Fundos, conforme o inciso II 
do caput, será alcançada gradativamente nos 
primeiros quatro anos de vigência dos fundos, 
da seguinte forma:

I – no caso dos impostos e transferências 
constantes dos arts. 155, inciso II; 158, inciso 
IV; 159, inciso I, alíneas “a” e “b”, e inciso II, 
da Constituição Federal:

a) dezesseis inteiros e vinte e cinco cen-
tésimos por cento, no primeiro ano;

b) dezessete inteiros e cinco décimos 
por cento, no segundo ano;

c) dezoito inteiros e setenta e cinco cen-
tésimos por cento, no terceiro ano;

d) vinte por cento, a partir do quarto 
ano;

II – no caso dos impostos e transferên-
cias constantes dos arts. 155, incisos I e III; 
157, inciso II ; 158, incisos II e III da Consti-
tuição Federal:

a) cinco por cento, no primeiro ano;
b) dez por cento, no segundo ano;
c) quinze por cento, no terceiro ano;
d) vinte por cento, a partir do quarto 

ano.”
§ 4º Os valores da complementação da 

União a que se referem as alíneas “a”, ”b”, “c” e 
“d” do inciso V do caput serão atualizados, anu-
almente, a partir da promulgação desta Emen-
da, por meio do índice oficial da inflação.

§ 5º Os recursos recebidos à conta dos 
fundos instituídos no inciso I deste artigo se-
rão aplicados pelos Estados, pelo Distrito Fe-
deral e pelos Municípios exclusivamente nos 
respectivos âmbitos de atuação prioritária, 
conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 
211 da Constituição Federal.” (NR)

Art. 7º O valor anual mínimo por aluno do ensino 
fundamental, no âmbito do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, não 
poderá ser inferior ao valor mínimo fixado nacionalmen-
te no ano anterior ao da vigência desta Emenda.

Art. 8º Esta Emenda Constitucional entra em vigor 
na data de sua promulgação, mantidos os efeitos do art. 
60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
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conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 
14, de 1996, até o início da vigência dos Fundos nos 
termos desta Emenda Constitucional.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para orien-
tar as bancadas.

Como vota o Partido Trabalhista Cristão? (Pau-
sa.)

Como vota o Partido Municipalista Renovador? 
(Pausa.)

Como vota o Partido de Reedificação da Ordem 
Nacional? (Pausa.)

Como vota o Partido Social Cristão? (Pausa.)
Como vota o Partido Socialismo e Liberdade? 
A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
PSOL considera que a nossa proposta de substitutivo 
é que garantiria um FUNDEB de verdade e melhoria 
qualitativa no piso salarial dos professores e na edu-
cação do nosso País.

O  requerimento de preferência que apresentamos 
foi derrotado, e entendemos essa derrota como clara 
manifestação da Casa no sentido de que não concor-
da com o nosso substitutivo. Entre o substitutivo da 
Deputada Iara Bernardi e a lei atual, é menos pior para 
os interesses do País que esse dinheiro –  que, para 
a educação do Brasil, significará migalhas, não trará 
resultados efetivos, não melhorará o nível educacional 
e frustrará os educadores em todo o País –, mesmo 
na forma de migalhas espalhadas pelas milhares de 
escolas e para o salário de milhares de educadores, 
vá para a educação do que continue alimentando o 
superávit primário e os interesses do capital financei-
ro internacional.

Por isso, o PSOL vota “sim” ao substitutivo. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PV?
O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV, 
como sempre, apóia integralmente o substitutivo, vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PCdoB?

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB – BA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
PCdoB compreende que não são migalhas que vamos 
dar à educação brasileira. Vamos fazer jus ao sonho 
de Anísio Teixeira, de ampliar a expectativa de oferta 
da escola pública para os brasileiros, vamos garantir 
pré-escola. É de conhecimento de todos que a criança 
que entra aos 7 anos para ser alfabetizada já o faz com 
atraso. A inclusão da pré-escola e da creche na edu-
cação básica é uma vitória da Comissão Especial, da 
qual fui uma das suas Vice-Presidentas, como também 

é uma vitória nossa o fato de que o ensino médio fará 
parte  do fundo e receberá seus recursos. O substitutivo 
é um avanço inequívoco e precisa ser aprovado. 

O PCdoB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PPS, Deputado Rogério Teófilo?
O SR. ROGÉRIO TEÓFILO (PPS – AL. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
não só vota favoravelmente à implantação do FUNDEB, 
como também está de acordo com sua implementa-
ção por meio investimentos no ensino fundamental, aí 
incluídas as creches, e no ensino básico.

O PPS, na sua maioria esmagadora, vota favo-
rável à educação e à continuação de um projeto que 
tinha o nome de FUNDEF e que agora é transformado 
em FUNDEB.

O nosso partido vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PSB?
O SR. ISAÍAS SILVESTRE (PSB – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSB 
entende que esse substitutivo representa grande avan-
ço. O FUNDEB chega num momento há muito esperado 
para tratar da educação básica, abrangendo desde a 
educação infantil. Aprová-lo é implementar, com res-
ponsabilidade, a mudança de que o Brasil precisa na 
área educacional. 

Na verdade, tudo passa pela educação. E, se não 
tivermos a sensibilidade de promover essa mudança 
para a transformação da sociedade brasileira, estare-
mos negando ao País a oportunidade de passar para 
outro estágio de nação.

O PSB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem a pa-

lavra o Presidente da Comissão Especial que discutiu, 
negociou e deliberou o projeto do FUNDEB, Deputado 
Severiano Alves, Líder do PDT.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, senti muito orgulho em presidir essa 
Comissão Especial, principalmente porque a educação 
é a bandeira número um do meu partido. A criação do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa-
ção –  FUNDEB para nós representa grande avanço, 
muito embora tenhamos passado –  e continuamos 
passando –  pela experiência do FUNDEF. 

O FUNDEF teve como causa principal o pouco 
investimento na educação fundamental. Na época de 
sua instituição, o investimento na educação funda-
mental era de 3 reais por mês por aluno. Hoje, esse 
investimento passou para pouco mais de 50 reais. O 
FUNDEB amplia esses recursos e a oferta de vagas 
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não só na educação infantil, mas também na educação 
fundamental e média. 

Esse foi um dos melhores projetos do atual Gover-
no, apesar das falhas em sua redação. Tivemos liber-
dade para fazer as devidas correções. Uma das falhas 
que consideramos que não poderia permanecer era a 
ausência da integralização da educação infantil.

O  projeto só contemplava a educação infantil no 
que diz respeito à pré-escola. Graças ao movimento 
organizado de entidades nacionais –  e destaco, sem 
nenhuma cerimônia, a Campanha Nacional pelo Direito 
à Educação, a Confederação Nacional dos Trabalhado-
res em Educação, muitos Srs. Deputados e também a 
Comissão de Educação –, conseguimos incluir a cre-
che. Isso porque não admitimos que a educação seja 
partilhada, sobretudo naquilo que é mais essencial, a 
educação infantil. 

Como disse, com o FUNDEB, universalizamos 
a oferta de vagas não só na educação infantil, mas 
também no ensino fundamental e médio e incluímos 
a creche. 

Quero destacar como avanço nacional a criação 
do piso salarial, uma briga nossa apoiada por quase 
todos os Deputados da Comissão Especial. (Palmas.) 
Não vou destacar nomes para não cometer injustiça, 
mas faço um agradecimento especial ao Sr. Ministro 
da Educação pela forma como se comportou. Deu-
nos S.Exa. toda a liberdade para negociar com os Srs. 
Parlamentares aquilo que fosse melhor para a educa-
ção. E, digo mais, Sr. Presidente: o Sr. Ministro foi tão 
decente e ético que nos garantiu que não viria para 
esta Casa fazer campanha para modificar o texto que 
fosse aprovado na Comissão –  é preciso que isso seja 
reconhecido de público.

Quero destacar também o comportamento cor-
tês do Presidente da Comissão de Educação, o no-
bre Deputado Paulo Delgado, e de todos os membros 
daquela Comissão.

Para  nós, o FUNDEB é uma conquista da educa-
ção brasileira. E espero que ele consiga resgatar sobre-
tudo o salário do professor, que hoje no Nordeste é em 
média de R$ 320,00. Com o piso salarial que acabamos 
de criar e que espero este Plenário ratifique, teremos a 
oportunidade de oferecer ao professor, inclusive o do 
Nordeste, um piso salarial de cerca de R$1.000,00. Aí, 
sim, resgataremos o requisito número um da qualidade 
do ensino: a valorização do magistério.

Parabéns aos que lutaram em defesa dos traba-
lhadores da educação! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PL?

O SR. HELENO SILVA (PL – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sou nordes-

tino e considero essa proposta de suma importância 
principalmente para as regiões mais pobres do nos-
so País. 

O FUNDEF foi uma das poucas coisas boas do 
Governo FHC, e o Governo Lula vai consolidar essa 
conquista dos brasileiros.

O PL encaminha o voto “sim”.
O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como 

vota o PP?
O SR. JOSÉ LINHARES (PP – CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, já ouvimos centenas de argumentos em 
favor da aprovação dessa PEC. Vou ressaltar apenas 
3 deles. 

Em primeiro lugar, a valorização do professor. Fui 
mestre em escola e sei que a classe dos professores é 
considerada de segunda categoria. Vamos agora profis-
sionalizar o professor, que poderá dedicar-se integral-
mente ao ensino, e promover a educação continuada, 
porque é fundamental o aprimoramento do professor 
na disciplina que lhe é conferida.

Em segundo lugar, a inclusão das crianças de 
0 a 3 anos, o financiamento das creches. Quantas 
mães não abandonam seus filhos sozinhos em casa 
por necessidade? 

E, em terceiro lugar, Sr. Presidente, o teto salarial, 
que significará uma melhoria global do ensino neste 
País, como uma bandeira que se desfralda.

O PP vota “sim”, pela aprovação do substituti-
vo.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PSC? 

O SR. PASTOR AMARILDO (PSC – TO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com 
muita alegria, cumprimento o Deputado Severiano Al-
ves, Presidente da Comissão Especial, e a Relatora 
da matéria, Deputada Iara Bernardi. 

Quando se fala em educação, todo o Brasil pára, 
atento.

O PSC vota “sim”, lembrando que apresentamos 
destaque que será votado daqui a pouco. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PTB?

O SR. EDUARDO SEABRA (PTB – AP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós, 
do Partido Trabalhista Brasileiro, entendemos que essa 
proposta é o melhor investimento dos últimos tempos, 
um investimento na Nação brasileira, na educação 
do nosso povo. Estamos corrigindo o equívoco que 
foi começar o financiamento da educação a partir do 
ensino fundamental. A criança precisa ser estimulada, 
alimentada e cuidada ainda na creche e na pré-escola. 
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Além disso, a proposta garante investimentos no en-
sino médio e na educação profissional.

Sabemos que não estamos diante do projeto 
ideal. Muitas lutas ainda terão de ser encetadas para 
que consigamos assegurar mais direitos para o povo 
brasileiro. Mas esse é o texto possível neste momento. 
E não haverá nenhuma perda do que já estava previsto 
no FUNDEF, apenas avanços.

O Partido Trabalhista Brasileiro, consciente e em 
defesa do povo brasileiro, vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PSDB?

O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, gostaríamos de parabenizar toda a 
Comissão Especial na pessoa do seu Presidente, o 
Deputado Severiano Alves, e da Relatora da matéria, a 
Deputada Iara Bernardi. O projeto que veio do Governo 
foi melhorado na Comissão e chega ao plenário com 
grandes avanços, como o financiamento de creches 
e a valorização do professor. 

Esperamos  incluir em breve também as escolas 
especiais, como as APAEs e a Pestalozzi.

O PSDB vai votar “sim”, porque somos a favor 
da educação e do Brasil. Embora ainda haja poucos 
recursos previstos, esse foi o texto possível. E é bom 
lembrar que recursos para a educação não são gas-
tos, são investimentos.

Nossa postura é bem diferente da adotada pelo 
PT no passado. A propósito, lembro o que dizia a Depu-
tada Esther Grossi, quando votávamos a PEC do FUN-
DEF: “Com meus 30 anos de trabalho em pesquisa, 
formação de professores, administração e educação, 
afirmo com seriedade que esta PEC vai piorar a situ-
ação do Brasil”. Pois bem. Hoje está claro o acerto do 
FUNDEF, que promoveu inclusão social. O PT votou 
quase unanimemente –  92% da bancada –  contra a 
criação desse fundo, mas o PSDB, partido democrático 
e republicano, vota sempre a favor da educação. 

O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como 
vota o PMDB?

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não poderia 
ser outra a postura do Partido do Movimento Demo-
crático Brasileiro senão a de apoiar integralmente a 
proposta do FUNDEB apresentada pelo Governo.

O partido nomeou seus membros, e trabalhamos 
duramente na Comissão Especial. Aperfeiçoamos  o 
texto do Governo. A esse respeito, há de se destacar 
um fato quase que inédito nesta Casa: graças ao Pre-
sidente da Comissão Especial, Deputado Severiano 
Alves; à Relatora da matéria, Deputada Iara Bernardi; 
aos membros da Comissão de Educação e de outras 

ali representados, conseguimos aprovar o relatório 
por unanimidade, o que dispensa qualquer outro co-
mentário. 

E, se na Comissão o relatório foi aprovado pelo 
conjunto dos partidos, só podemos repetir esse cami-
nho feliz e encaminhar o voto “sim”.

Sr. Presidente, aproveito para comunicar à Casa 
que, por motivo de saúde, não está aqui presente um 
companheiro nosso de Comissão, o Deputado Osvaldo 
Biolchi, que gostaria muito de poder testemunhar a con-
clusão de um trabalho que ajudou a construir. A banca-
da do PMDB homenageia o Deputado Osvaldo Biolchi, 
esse grande batalhador na luta pela educação.

Encaminhamos o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA 

– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PRONA 
vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PFL?

O SR. LUIZ CARREIRA (PFL – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o PFL tem a educação como principal diretriz 
do seu programa, por isso orientou, tanto na Comissão 
de Constituição e Justiça, onde o Relator foi o Deputado 
Vilmar Rocha, quanto na Comissão Especial, a constru-
ção do projeto que fosse o melhor para o País. 

É evidente que ainda não chegamos ao melhor 
texto, mas estamos propondo emendas para tentar an-
tecipar os recursos da complementação da União para 
o primeiro ano, em torno de 10%. Não houve consenso; 
então, fez-se um acordo para que eles ficassem para o 
quinto ano. Mas obtivemos várias vitórias, entre elas a 
não-inclusão do salário-educação no FUNDEB. 

Portanto , temos um projeto que, se ainda não é 
o melhor, é sobretudo muito mais avançado do que o 
já existente FUNDEF. 

Para finalizar, registro o importante papel desem-
penhado pelo Presidente da Comissão, Deputado Seve-
riano Alves; da Relatora, Deputada Iara Bernardi, e de 
todos os membros da Comissão que trabalharam para 
construir um projeto que fosse melhor para o Brasil. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PTC, Deputado Carlos Willian?
O SR. CARLOS WILLIAN (PTC – MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido Traba-
lhista Cristão, tendo em vista que o projeto foi aprovado 
na Comissão Especial, acompanha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PT, Deputada Fátima Bezerra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, antes de mais 
nada, quero dizer que, com muita emoção e alegria, todos 
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os Parlamentares que formam a bancada do Partido dos 
Trabalhadores encaminham o voto favorável ao substitu-
tivo relatado pela Deputada Iara Bernardi. 

Na verdade, Sr. Presidente, ele significa o coroa-
mento de luta em que o meu partido foi protagonista ao 
longo dos últimos 10 anos. Estamos convencidos de que 
a PEC que iremos aprovar logo mais constitui extraordi-
nário avanço para a educação brasileira. Ela é, sim, fruto 
do amplo debate e do consenso que fomos capazes de 
produzir nesta Casa. E temos absoluta clareza de que 
ela vem para melhorar a qualidade da educação básica 
e nos fazer avançar na questão da universalização. 

Enquanto o FUNDEF tinha um olhar excludente, 
visando apenas ao ensino de 1ª a 8ª séries, o FUNDEB 
abraça a educação básica como um todo, incluindo as 
crianças de 0 a 3 anos.

É preciso destacar ainda que aproveitamos para 
inserir na PEC do FUNDEB outra iniciativa muito im-
portante que vai trazer dignidade salarial para os 2,5 
milhões de profissionais da educação escolar do País. 
Ou seja, asseguramos na PEC do FUNDEB a institui-
ção de um piso salarial nacional para os profissionais 
da educação escolar. 

Por fim, registro a nossa alegria de, por meio de um 
debate democrático, termos vencido a lógica monetarista 
da área econômica e garantido que o Governo Federal 
disponibilizasse mais recursos para a educação.

Este é o compromisso que o Presidente Lula ha-
verá de saldar não só com os educadores mas com 
todo o setor educacional e a sociedade brasileira.

Pelo Brasil, pelos professores e pela educação, 
o PT chama o voto “sim” para o substitutivo relatado 
pela Deputada Iara Bernardi. (Palmas.)

 O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência solicita às Sras. e aos Srs. Deputados que to-
mem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo 
sistema eletrônico. 

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
 O  SR. FERNANDO DE FABINHO – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem, porque a pobre 
Minoria fica sempre esquecida. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Fernando de Fabinho. 

O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
aproveito a permissão de V.Exa. para parabenizar o 
Parlamento brasileiro. A aprovação desse substitutivo 
é a vitória do Parlamento, que teve a hombridade e a 
maturidade de discutir muito bem esse importante pro-
jeto, que, com certeza absoluta, vai trazer progresso 
e desenvolvimento para o nosso Brasil. 

País que se preza investe em educação. E, a 
partir de agora, vamos obter maiores investimentos 
em educação. Alcançaremos grandes resultados com 
esse substitutivo, que é fruto do diálogo e da postura 
democrática dos Parlamentares da Comissão. 

Aproveito para parabenizar os Deputados Se-
veriano Alves e Iara Bernardi, assim como todos os 
componentes da Comissão Especial que discutiu ma-
téria tão importante. 

A Minoria vota “sim” e parabeniza o Parlamento 
e o Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-
gado, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Pelo Gover-
no, concedo a palavra ao Sr. Presidente da Comissão 
de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, 
ilustre Deputado e educador Paulo Delgado. 

O SR. PAULO DELGADO (PT – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ao cumprimentar todos os autores da vitoriosa 
tramitação dessa matéria, da fase da Comissão Especial 
ao plenário nesta convocação extraordinária, quero mos-
trar o acerto das políticas que têm continuidade. 

Mais  do que isso, a Câmara dos Deputados, seguin-
do uma boa iniciativa do Governo do Presidente Lula e do 
Ministro da Educação de rompimento com a possibilidade 
de o País ter um apartheid educacional devido a algumas 
regiões terem dificuldade de acompanhar a qualidade da 
educação em relação a outras, também mostra aspecto 
extremamente importante da luta política. 

O FUNDEB é uma continuação do FUNDEF, que 
teve início no Governo anterior, o que demonstra que 
a qualidade da educação vai sendo adquirida à me-
dida que o tempo vai passando. Pode-se até se estar 
separado na luta entre Governo e Oposição, mas não 
se justifica se estar dividido quando o que está em 
discussão é o objetivo nacional. 

Parabenizo os colegas da Comissão de Educa-
ção e Cultura, o Presidente Severiano Alves, a Rela-
tora Iara Bernardi e todos os membros da Comissão 
Especial pela capacidade e sensibilidade que tiveram 
de reunir os diferentes pontos de vista da Federação 
brasileira, dos Estados e dos Municípios, e chegar a 
essa proposta, um verdadeiro sucesso.

O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sras. e Srs. 
Deputados, em face da notícia de que em breve o Go-
verno Federal anunciará medidas importantes no que diz 
respeito à tecnologia a ser usada na adoção da TV digital 
no Brasil, ouvindo Deputados da Comissão de Ciência, 
Tecnologia e Comunicação, Deputados com tradição 
no debate do tema telecomunicações, entre outros os 
Deputados Walter Pinheiro, Miro Teixeira, Julio Semeghi-
ni, Jandira Feghali, Luiza Erundina e André de Paula, a 
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Presidência resolveu convocar para o próximo dia 8 de 
fevereiro, quarta-feira, Comissão Geral. Objetiva essa 
decisão que a Casa possa se manifestar por intermédio 
dos Parlamentares indicados pelas Lideranças partidárias 
e também ouvir especialistas, cientistas, pesquisadores 
das universidades e dos institutos de pesquisas no Brasil, 
além de representantes do setor privado das empresas de 
telecomunicações, aí incluídas as empresas de telefonia e 
as empresas ligadas à fabricação de equipamentos para 
a telecomunicação, para que a Câmara dos Deputados 
possa, no que lhe diz respeito e dentro das suas atribui-
ções, sem confronto nem com o Poder Executivo nem 
com o setor privado, tomar em suas mãos as atribuições 
intransferíveis e irrenunciáveis que lhe foram conferidas 
pelo povo brasileiro. Isso porque essa tecnologia definirá 
não apenas o padrão de televisão que teremos no Brasil 
nas próximas décadas, mas orientará a pesquisa, a co-
mercialização e a fabricação de equipamentos.

É  importante que esta Casa, em primeiro lugar, 
colha da sociedade, dos pesquisadores do setor priva-
do e do próprio Poder Executivo as impressões sobre 
a decisão a ser adotada, para, no que diz respeito às 
nossas atribuições, o Congresso brasileiro, a Câmara 
dos Deputados – como fizeram os Congressos da In-
glaterra, dos Estados Unidos, da França, da Austrália 
e de outros tantos países – oferecer a sua contribuição 
na preservação do interesse público e do interesse na-
cional. E essa é a missão da nossa Casa. 

Portanto, com esse espírito, a Presidência convo-
ca, para o próximo dia 8, pela manhã, Comissão Geral 
destinada a tratar do tema TV Digital. (Palmas). 

Além disso, realizaremos também uma exposição 
sobre o que os institutos de pesquisas e as universida-
des brasileiras prepararam e acumularam nos últimos 
anos em relação à matéria. Haverá ainda a realização 
de seminário de forma a permitir a ampliação desse 
debate, que é de interesse da Casa, mas, acima de 
tudo, do interesse do povo brasileiro. 

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, normalmen-
te, para as Comissões Gerais, os partidos indicam os 
palestrantes que devem comparecer. 

Quero, então, propor à Presidência da Casa que 
as entidades que participam da pesquisa sejam convi-
dadas oficiais da própria Câmara dos Deputados. Vou 
repetir: a Câmara dos Deputados deve convidar oficial-
mente as entidades que participam da pesquisa sobre 
TV Digital, a fim de que a reunião seja apartidária.

É  claro que todos nós todos temos enfoques es-
pecíficos, mas, nesse caso, os expositores não devem 
estar partidarizados. Acredito que assim será melhor 
para todos. 

Se V.Exa. se dispusesse a acatar a sugestão, 
eu agradeceria, senão teremos de pedir às Lideran-
ças dos partidos que comecem a selecionar os seus 
convidados. E estes podem ser encontrados no Diário 
Oficial, pois são os que integram grupos de pesquisas 
que tiveram recursos liberados pelo Poder Público, aí 
incluídos o Centro de Pesquisa e Qualificação Tecno-
lógica – CPQT de Campinas, USP, PUC, Santa Rita 
do Sapucaí, Universidade Federal de Campina Gran-
de, Universidade Federal Fluminense, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, enfim, todo o conjunto que 
integra e participa da pesquisa. 

Sr. Presidente, posso dizer a V.Exa. que está 
pronto o sistema brasileiro de TV Digital.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Antes de 
passar a palavra aos Deputado Ronaldo Dimas e 
Pauderney Avelino, a Presidência acolhe a sugestão 
do Deputado Miro Teixeira e anuncia que ouviu, entre 
Parlamentares de outros partidos, o Deputado Julio 
Semeghini, do PSDB de São Paulo, e o Deputado An-
dré de Paula, do PFL de Pernambuco. 

O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB – TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, parabenizo 
V.Exa. pela iniciativa acerca da definição da TV Digital. 
A matéria é muito importante para o País. Sem dúvida, 
essa é uma das atribuições do Congresso Nacional.

Quero também, Sr. Presidente, justificar minha 
ausência na sessão plenária da Casa, na quinta-feira 
passada. Como é do conhecimento de V.Exa., estivemos 
aqui durante toda a manhã, participando ativamente das 
discussões e da votação dos projetos de lei pautados; 
e à tarde, na Comissão de Orçamento. Como a sessão 
não era deliberativa, mas somente de debates, acabei 
me envolvendo nos trabalhos da Comissão e me esqueci 
de vir ao plenário registrar minha presença. 

V.Exa. pode conferir minha presença na Comis-
são de Orçamento, para que não fique registrada minha 
ausência no plenário como falta. Efetivamente, isso não 
ocorreu, porque eu estava trabalhando na Comissão de 
Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidência 
acolhe a justificativa de V.Exa. e é testemunha, perante a 
Casa, da sua assiduidade, dedicação e responsabilidade, 
além do seu elevado espírito público, nobre Deputado 
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Ronaldo Dimas. V.Exa. honra o povo de Tocantins com 
a sua presença na Câmara dos Deputados.

 O  SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, louvo 
V.Exa. pela iniciativa de convocação de entidades e de 
realização de Comissão Geral para tratar da implanta-
ção da TV Digital no Brasil, a fim de que o Congresso 
Nacional não fique à margem da discussão de matéria 
tão relevante para o País.

Mas não podemos nos ater simplesmente a uma 
Comissão Geral. Essa matéria já está sendo discutida 
e perto de ser solucionada no Poder Executivo. Eu já 
estava angustiado, porque o debate da questão estava 
passando ao largo do Congresso Nacional. Nós que-
remos e precisamos contribuir para que seja escolhida 
uma tecnologia que venha ao encontro dos interesses 
de todos os brasileiros. Com a atitude de V.Exa., tenho 
certeza de que isso poderá ser feito.

Sr. Presidente, a Comissão Geral não poderá res-
tringir-se ao plenário do Congresso Nacional, desta Casa. 
A questão deve ser discutida também em Comissões, 
talvez até em uma Comissão Especial de Parlamentares 
que se interessem pela matéria, que é extremamente 
importante para o futuro das comunicações no País.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência vai encerrar a votação. Alguém deixou de vo-
tar? (Pausa.)

A  SRA. JANDIRA FEGHALI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra. 

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, para-
benizo V.Exa. pela iniciativa de realização de Comissão 
Geral para debate da implantação da TV Digital no País. 
Chamar os Parlamentares para essas definições é muito 
importante. Não estaremos tratando apenas da qualida-
de tecnológica da imagem da televisão, mas da política 
industrial, da acessibilidade da população, de tema estra-
tégico da democratização da comunicação e do papel da 
regionalização. Essa capilaridade para a sociedade pode 
ocorrer não apenas com a radiodifusão, mas também com 
a interatividade de todos os meios de comunicação. É o 
que ocorre na Internet e em outros meios de informação.

Cumprimento V.Exa., Sr. Presidente, por ter cha-
mado os Deputados e Deputadas para exercerem o seu 
direito e dever de opinar em tema fundamental para a 
sociedade brasileira. Essa é uma decisão corajosa, im-
portante. Ela mostra o papel que a Casa desempenha 

na gestão de V.Exa., no sentido de interferir, de fato, em 
assuntos que interessam ao povo deste País e à demo-
cracia brasileira. 

Tenho certeza de que a Comissão Geral é ape-
nas o início de um processo. Em seguida, a Câmara 
se aprofundará nos debates sobre o tema para tomar 
suas decisões.

Parabéns, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-

dência vai encerrar a votação. Antes, porém, concede 
a palavra ao Sr. Deputado Renato Casagrande. S.Exa. 
dispõe de 1 minuto.

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para-
benizo V.Exa. pela decisão de realizar Comissão Geral 
para debate da implantação da TV Digital no País. 

Felicito a Casa pela votação do projeto da FUN-
DEB. O Governo vai injetar importantes recursos na edu-
cação infantil. Faltava uma definição quanto à política de 
financiamento para a educação infantil. Teremos, a partir 
de agora, grande avanço nessa área. Destaco , portanto, 
o papel do Governo e da Casa nessa questão.

Sr. Presidente, o Executivo adotou também ou-
tras medidas importantes, como a ampliação do ensino 
superior, com a criação de centros universitários, e a 
ampliação das escolas técnicas, dos centros federais 
de educação tecnológica – CEFETs. Esses investi-
mentos na área de educação muito contribuirão para 
o desenvolvimento igualitário do País. 

Pretendo, em outra oportunidade, abordar o as-
sunto mais detalhadamente. Por ora, registro o apoio 
do PSB à PEC do FUNDEB. 

Muito obrigado.
A SRA. CELCITA PINHEIRO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
A SRA. CELCITA PINHEIRO (PFL – MT. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, saúdo, neste momento, a Co-
missão Especial pela aprovação do FUNDEB, que é 
uma continuação do FUNDEF. Este, à época, sofreu 
as mesmas críticas feitas hoje ao FUNDEB. 

Tenho certeza de que o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação será muito importante 
como política nacional. Por isso, em nome do PFL e 
na condição de membro da Comissão Especial, cum-
primento o Presidente e a Relatora por tão importante 
feito para o Brasil: a aprovação do FUNDEB. 

Muito obrigada.
A SRA. LUCI CHOINACKI – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT – SC. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, parabenizo a Comissão Especial, 
que analisou profundamente o tema e mobilizou seus 
membros para aprovação do FUNDEB. Cumprimento 
especialmente a Relatora pelo importante trabalho re-
alizado e por ter ouvido todos os segmentos. 

Trata-se de conquista do setor de educação e das 
mulheres. Na  nossa cultura, cuidar das crianças ainda é 
responsabilidade das mulheres. Mas, com essa proposta, 
começamos a colocar em prática o que está na Constitui-
ção Federal brasileira e em acordos assinados pelo País: 
que o cuidado de crianças também é responsabilidade do 
Estado. Essa responsabilidade tem de ser dividida entre 
as famílias e o Estado para que os pequenos tenham o 
direito de receber cuidados – não devem ficar jogados – e 
educação infantil, a fim de se tornarem cidadãos. 

Observo que as mulheres nascem e morrem 
cuidando das pessoas. Elas cuidam de seus irmãos; 
depois, de seus filhos; depois, de seus netos; e, se vi-
verem, de seus bisnetos. Isso porque não há creche 
nem educação infantil. 

Com essa proposta, Sr. Presidente, damos um pas-
so importante, quanto à educação brasileira: para a for-
mação dessas crianças, auxiliando-as a serem cidadãs, 
e também para que as mulheres tenham possibilidade 
de se libertar da opressão que lhes foi delegada por uma 
cultura imposta. Repito: este é um passo importante! 

Há muito o que comemorar, porque hoje fizemos 
um ato politicamente histórico. Sempre esperamos por 
isso. Houve mobilização, pressão. E elas vão continuar, 
porque queremos que todas as crianças estejam na es-
cola e não apenas os filhos de quem tem dinheiro para 
pagar creche e educação infantil. Poder colocar o filho 
na creche é direito de todas as cidadãs brasileiras.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência vai encerrar a votação. 

Aviso às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados 
que teremos 4 votações nominais ainda hoje, em ses-
são extraordinária.

O SR. LEONARDO MATTOS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LEONARDO MATTOS (PV – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje, 
tive oportunidade de apresentar ao Ministro da Saúde, 
Sr. Saraiva Felipe, uma preocupação muito grande do 
segmento das pessoas portadoras de deficiência. 

Essa preocupação passa pelo atendimento, por 
parte das Secretarias Municipais, Estaduais e do pró-

prio Ministério da Saúde, da demanda por órteses e 
próteses ambulatoriais – aparelhos auditivos, cadeiras 
de rodas e pernas mecânicas. Esse atendimento está 
extremamente defasado em relação à demanda.

Portanto, há um grande número de solicitações, 
ou seja, uma enorme demanda por órteses e próte-
ses absolutamente reprimida. Isso acontece porque a 
Portaria nº 116, que reservava 2,5% do orçamento da 
saúde para esse tipo de atendimento, foi suspensa, 
deixando o atendimento por conta dos Estados e dos 
Municípios, que não respondem às necessidades des-
se segmento.

Defendemos, junto ao Ministério da Saúde, que 
esse atendimento de órteses e próteses deve ser feito 
com recursos do próprio Ministério. Mas recursos ca-
rimbados, não podendo ser aplicados em outras ativi-
dades, por mais meritórias que sejam. Caso contrário, 
essa demanda vai continuar reprimida, com portado-
res de deficiência carecendo de uma cadeira de roda 
para ter sua inclusão garantida e deficientes auditivos 
precisando de seus aparelhos e não os obtendo nos 
postos de saúde dos Municípios.

É necessário que o Ministério faça um reajuste 
na sua política de atendimento da demanda de órteses 
e próteses pelos deficientes. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Está en-

cerrada a votação.
Anuncio o resultado.

VOTARAM

Sim:   457
Não:     05
Abstenções:     00
Total:  462. 

É Aprovado o Substitutivo Adotado Pela Comissão 
Especial, Ressalvados os Destaques. (Palmas.)

Estão prejudicadas a Proposição inicial, (Proposta 
de Emenda á Constituição nº 536, de 1997); as Propos-
tas de Emenda à Constituição de nºs 312, de 2000, 415, 
de 2001, 105, de 2003, 160, de 2003, 190, de 2003, 216, 
de 2003, 247, de 2004 e 415, de 2005, apensadas, e as 
Emendas apresentadas, ressalvados os destaques.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 536/1997 – SUBSTITUTIVO CO-
MISSÃO ESPECIAL – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 24-1-2006 19:44
Encerramento da votação: 24-1-2006 20:06
Presidiram a Votação: Aldo Rebelo
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 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 pai-
nel deve estar com defeito, porque não acusou o meu 
voto. Votei. Confirmo o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Não só vo-
tou, Deputado Carlos Willian, como auto-encaminhou 
o próprio voto.

O voto de V.Exa. está registrado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passamos 

à votação dos destaques. Destaque para votação em 
separado da Emenda nº 13, de autoria do Deputado 
Eduardo Barbosa:

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 161, 
II, e § 2º, combinado com o art. 117, IX, do Regimen-
to Interno da Câmara dos Deputados, destaque para 
votação em separado da Emenda nº 13, de autoria do 
Deputado Eduardo Barbosa e outros.

Sala das Sessões, de janeiro de 2006. – Eduar-
do Barbosa, PSDB.

O SR. ÁLVARO DIAS – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei “sim”.

 O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra, para encaminhar a matéria, ao Deputado 
Eduardo Barbosa.

O SR. EDUARDO BARBOSA (PSDB – MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o destaque en-
caminhado pelo PSDB é fruto de uma emenda aditi-
va apresentada por nós junto à Comissão Especial, 
que provocou a discussão sobre o atendimento dos 
alunos com deficiência pelas escolas especiais. Tra-
dicionalmente, em nosso País, esse atendimento tem 
sido promovido por instituições especializadas sem 
fins lucrativos.

É justamente por essa razão que o Poder Públi-
co, nas diversas esferas, tanto municipal quanto es-
tadual, tem buscado as devidas parcerias com essas 
entidades, a fim de oferecer educação básica dentro 
das escolas especiais. Geralmente essas parcerias se 
dão por meio da concessão de professores da rede 
pública, que vão até as instituições ministrar aulas na 
educação básica para esses alunos. 

Estamos apresentando este destaque porque 
precisamos corrigir um erro. Da mesma forma que 
os Municípios e os Estados promovem parceria com 
essas organizações, elas não podem prever o cálculo 

das matrículas para o fim de recebimento do FUNDEB. 
Sendo assim, os Municípios e os Estados ficam preju-
dicados, porque não podem contemplar essas matrí-
culas, mesmo exercendo parceria, o que é essencial 
para o atendimento desse universo de educandos que 
necessitam da educação especial, por meio das esco-
las especializadas.

Nosso  destaque, portanto, é no sentido de con-
templar essas matrículas para efeitos de cálculos, cor-
rigindo uma distorção. 

Por que fazemos isso? Muitas vezes, em Municí-
pios pequenos, o Prefeito conta com a parceria e dis-
ponibiliza professores. Mas seus recursos são escas-
sos e ele não pode receber por tais matrículas, o que 
pode até mesmo impedir a ampliação das parcerias. 
Dessa forma, alguns Prefeitos questionam a possibi-
lidade de oferecer esses serviços tão necessários a 
uma parcela da população, vez que o sistema público 
ainda não tem condições de prestar atendimento uni-
versal a todos os educandos.

Sr. Presidente, o PSDB entende que este des-
taque é de grande importância. Os alunos com defi-
ciência também têm direito constitucional de receber 
educação básica.

Obrigado.
 O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Esta Pre-

sidência comunica aos Srs. Deputados que não con-
seguiram registrar o voto na última votação que a pre-
sença poderá ser confirmada na votação do próximo 
destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Solicito 
aos Srs. Líderes a compreensão no sentido de que fa-
çamos a transferência do painel eletrônico da sessão 
ordinária para a extraordinária.

VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo)

 COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS 
SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida PTB 
Luciano Castro PL 
Maria Helena PSB 
Suely Campos PP 
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Badu Picanço PL 
Dr. Benedito Dias PP 
Hélio Esteves PT 
Total de Amapá: 3
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PARÁ

Babá PSOL 
Jader Barbalho PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Raimundo Santos PL 
Wladimir Costa PMDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 6

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Francisco Garcia PP 
Silas Câmara PTB 
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PP 
Hamilton Casara PSDB 
Marinha Raupp PMDB 
Total de Rondônia: 3

ACRE

Henrique Afonso PT 
João Correia PMDB 
Júnior Betão PL 
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Ana Alencar PL 
Maurício Rabelo PL 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB 
Antonio Joaquim PSDB 
César Bandeira PFL 
Dr. Ribamar Alves PSB 
João Castelo PSDB 
Luciano Leitoa PSB 
Neiva Moreira PDT 
Nice Lobão PFL 
Pedro Novais PMDB 
Sebastião Madeira PSDB 
Total de Maranhão: 10

CEARÁ

Antonio Cambraia PSDB 
Arnon Bezerra PTB 
Inácio Arruda PCdoB 
João Alfredo PSOL 
José Linhares PP 
Léo Alcântara PSDB 
Manoel Salviano PSDB 

Marcelo Teixeira PSDB 
Vicente Arruda PSDB 
Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará: 10

PIAUÍ

B. Sá PSB 
Moraes Souza PMDB 
Simplício Mário PT 
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Fátima Bezerra PT 
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Carlos Batata PFL 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Eduardo Campos PSB 
Gonzaga Patriota PSB 
Jorge Gomes PSB 
José Mendonça Bezerra PFL 
José Múcio Monteiro PTB 
Maurício Rands PT 
Osvaldo Coelho PFL 
Pedro Corrêa PP 
Raul Jungmann PPS 
Roberto Freire PPS 
Salatiel Carvalho PFL 
Total de Pernambuco: 14

ALAGOAS

Helenildo Ribeiro PSDB 
João Lyra PTB 
Olavo Calheiros PMDB 
Rogério Teófilo PPS 
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Ivan Paixão PPS 
Jackson Barreto PTB 
João Fontes PDT 
Jorge Alberto PMDB 
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Aroldo Cedraz PFL 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 25 03767 

Colbert Martins PPS 
Coriolano Sales PFL 
Edson Duarte PV 
Félix Mendonça PFL 
Geddel Vieira Lima PMDB 
Gerson Gabrielli PFL 
João Carlos Bacelar PL 
João Leão PP 
Jonival Lucas Junior PTB 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Marcelo Guimarães Filho PFL 
Mário Negromonte PP 
Milton Barbosa PSC 
Severiano Alves PDT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 20

MINAS GERAIS

Cabo Júlio PMDB 
Cleuber Carneiro PTB 
Custódio Mattos PSDB 
Dr. Francisco Gonçalves PPS 
Edmar Moreira PFL 
Eliseu Resende PFL 
Fernando Diniz PMDB 
Isaías Silvestre PSB 
Jaime Martins PL 
João Magalhães PMDB 
Leonardo Mattos PV 
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB 
Mauro Lopes PMDB 
Paulo Delgado PT 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Romel Anizio PP 
Total de Minas Gerais: 18

ESPÍRITO SANTO

Marcus Vicente PTB 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB 
Almir Moura PFL 
André Costa PDT 
Bernardo Ariston PMDB 
Chico Alencar PSOL 
Deley PSC 
Eduardo Paes PSDB 

Elaine Costa PTB 
Fernando Lopes PMDB 
Francisco Dornelles PP 
Itamar Serpa PSDB 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
João Mendes de Jesus PSB 
Josias Quintal PSB 
Juíza Denise Frossard PPS 
Laura Carneiro PFL 
Leonardo Picciani PMDB 
Márcio Fortes PSDB 
Reinaldo Betão PL 
Reinaldo Gripp PL 
Renato Cozzolino PDT 
Rodrigo Maia PFL 
Total de Rio de Janeiro: 23

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Aldo Rebelo PCdoB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Ary Kara PTB 
Celso Russomanno PP 
Cláudio Magrão PPS 
Corauci Sobrinho PFL 
Delfim Netto PMDB 
Elimar Máximo Damasceno PRONA 
Ivan Valente PSOL 
Jefferson Campos PTB 
João Herrmann Neto PDT 
João Paulo Cunha PT 
José Eduardo Cardozo PT 
Jovino Cândido PV 
Lobbe Neto PSDB 
Luciano Zica PT 
Luiz Carlos Santos PFL 
Mariângela Duarte PT 
Medeiros PL 
Nelson Marquezelli PTB 
Orlando Fantazzini PSOL 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Vadão Gomes PP 
Vanderlei Assis PP 
Vicente Cascione PTB 
Wanderval Santos PL 
Xico Graziano PSDB 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de São Paulo: 32
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MATO GROSSO

Lino Rossi PP 
Pedro Henry PP 
Teté Bezerra PMDB 
Thelma de Oliveira PSDB 
Wellington Fagundes PL 
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PL 
José Roberto Arruda PFL 
Osório Adriano PFL 
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB 
Pedro Canedo PP 
Sandro Mabel PL 
Vilmar Rocha PFL 
Total de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Alex Canziani PTB 
André Zacharow PMDB 
Assis Miguel do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PL 
Colombo PT 
Giacobo PL 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Odílio Balbinotti PMDB 
Oliveira Filho PL 
Osmar Serraglio PMDB 
Ricardo Barros PP 
Vitorassi PT 
Total de PARANÁ 14
SANTA CATARINA
Edison Andrino PMDB 
Fernando Coruja PPS 

Gervásio Silva PFL 
Ivan Ranzolin PFL 
Jorge Boeira PT 
Paulo Bauer PSDB 
Total de Santa Catarina: 6

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Enio Bacci PDT 
Érico Ribeiro PP 
Júlio Redecker PSDB 
Kelly Moraes PTB 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Milton Cardias PTB 
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni PFL 
Orlando Desconsi PT 
Pastor Reinaldo PTB 
Paulo Gouvêa PL 
Paulo Pimenta PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 16

 DEIXAM DE COMPARECER À SES-
SÃO OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Coronel Alves PL 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Nicias Ribeiro PSDB 
Socorro Gomes PCdoB 
Total de Pará: 2

ACRE

Nilson Mourão PT 
Zico Bronzeado PT 
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Kátia Abreu PFL 
Total de Tocantins: 1
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MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL 
Terezinha Fernandes PT 
Total de Maranhão: 2

CEARÁ

Almeida de Jesus PL 
José Pimentel PT 
Total de ceará: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Ney Lopes PFL 
Total de RIo Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Marcondes Gadelha PSB 
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Joaquim Francisco PFL 
Total de Pernambuco: 1

ALAGOAS

João Caldas PL 
Total de Alagoas: 1

BAHIA

Nelson Pellegrino PT 
Total de Bahia: 1

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Ivo José PT 
Marcello Siqueira PMDB 
Vittorio Medioli PV 
Total de Minas Gerais: 4

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Total de Espírito Santo: 1

SÃO PAULO

Carlos Sampaio PSDB 
Durval Orlato PT 
Fernando Estima PPS 
Marcelo Barbieri PMDB 
Telma de Souza PT 
Total de São Paulo: 5

DISTRITO FEDERAL

Wasny de Roure PT 
Total de Distrito Federal: 1

PARANÁ

Eduardo Sciarra PFL 
José Janene PP 
Total de Paraná: 2

RIO GRANDE DO SUL

Henrique Fontana PT 
Osvaldo Biolchi PMDB 
Total de Rio Grande do Sul: 2

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Encerro a 
sessão, convocando outra, Extraordinária, para hoje, 
terça-feira, dia 24, às 20h12min, com a seguinte

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES 
ESPECIAIS

(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 536-B, DE 1997 
(Do Sr. Valdemar Costa Neto e Outros)

Continuação da votação, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 536-B, de 1997, que modifica o artigo 
60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias; tendo pareceres: da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela admissibilidade desta e das de nºs 
312/00, 105/03, 160/03, 190/03, 216/03, 247/04 
e 415/05, apensadas, com emenda à de nº 
415/05 (Relator: Dep. Vilmar Rocha); e da 
Comissão Especial pela admissibilidade 
das emendas apresentadas, e, no mérito, 
pela aprovação desta, e das de nºs 216/03, 
247/04 e 415/05, apensadas, das emendas 
de nºs 3, 5, 6, 8, 12, 19, 21 e 24, pela aprova-
ção parcial das emendas de nºs 1, 2, 9, 15 a 
17, 20 e 33, na forma do substitutivo, pela 
rejeição das PECs de nºs 312/00, 415/01, 
105/03, 160/03 e 190/03, e das emendas de 
nºs 4, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 22, 23, 27 a 32, 34 
e 35, e pela prejudicialidade da emenda de 
nº 25 (Relatora: Dep. Iara Bernardi).

Tendo apensadas as PECs nºs 312/00, 
415/01, 105/03, 160/03, 190/03, 216/03, 247/04 
e 415/05.

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 11 
minutos.)
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ÀS 20 HORAS E 12 MINUTOS COMPA-
RECEM OS SRS.:

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

RORAIMA

Alceste Almeida PTB 
Almir Sá PL 
Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Luciano Castro PL 
Maria Helena PSB 
Pastor Frankembergen PTB 
Suely Campos PP 
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

Badu Picanço PL 
Davi Alcolumbre PFL 
Dr. Benedito Dias PP 
Eduardo Seabra PTB 
Gervásio Oliveira PMDB 
Hélio Esteves PT 
Janete Capiberibe PSB 
Total de Amapá: 7

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 
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 Rondônia: 7

ACRE

Chicão Brígido PMDB 
Henrique Afonso PT 
João Correia PMDB 
João Tota PP 
Júnior Betão PL 
Perpétua Almeida PCdoB 
Total de Acre: 6

TOCANTINS

Ana Alencar PL 
Darci Coelho PP 
Edmundo Galdino PSDB 
Maurício Rabelo PL 
Osvaldo Reis PMDB 
Pastor Amarildo PSC 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de Tocantins: 7

Ata da 12ª Sessão, Extraordinária, Noturna, da 5ª Sessão 
Legislativa Extraordinária, da 52ª Legislatura,  

em 24 de janeiro de 2006
Presidência dos Srs.: Aldo Rebelo, Presidente; Inocêncio Oliveira, 1º Secretário
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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 
Luciano Leitoa PSB 
Neiva Moreira PDT 
Nice Lobão PFL 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB 
Remi Trinta PL 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Wagner Lago PDT 
Total de Maranhão: 16

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antenor Naspolini PSDB 
Antonio Cambraia PSDB 
Ariosto Holanda PSB 
Arnon Bezerra PTB 
Bismarck Maia PSDB 
Eunício Oliveira PMDB 
Gonzaga Mota PSDB 
Inácio Arruda PCdoB 
João Alfredo PSOL 
José Linhares PP 
Léo Alcântara PSDB 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PSDB 
Mauro Benevides PMDB 
Moroni Torgan PFL 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB 
Vicente Arruda PSDB 
Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará: 20

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
B. Sá PSB 
Júlio Cesar PFL 
Marcelo Castro PMDB 
Moraes Souza PMDB 
Mussa Demes PFL 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Simplício Mário PT 
Total de Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Betinho Rosado PFL 
Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Iberê Ferreira PSB 
Nélio Dias PP 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte: 7

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Carlos Dunga PTB 
Domiciano Cabral PSDB 
Enivaldo Ribeiro PP 
Inaldo Leitão PL 
Lúcia Braga PMDB 
Luiz Couto PT 
Philemon Rodrigues PTB 
Ricardo Rique PL 
Wellington Roberto PL 
Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba: 11

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
Armando Monteiro PTB 
Carlos Batata PFL 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Eduardo Campos PSB 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
Jorge Gomes PSB 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra PFL 
José Múcio Monteiro PTB 
Luiz Piauhylino PDT 
Marcos de Jesus PFL 
Maurício Rands PT 
Osvaldo Coelho PFL 
Pastor Francisco Olímpio PSB 
Paulo Rubem Santiago PT 
Pedro Corrêa PP 
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB 
Roberto Freire PPS 
Roberto Magalhães PFL 
Salatiel Carvalho PFL 
Total de Pernambuco: 23

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Helenildo Ribeiro PSDB 
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João Lyra PTB 
Maurício Quintella Lessa PDT 
Olavo Calheiros PMDB 
Rogério Teófilo PPS 
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Cleonâncio Fonseca PP 
Heleno Silva PL 
Ivan Paixão PPS 
Jackson Barreto PTB 
João Fontes PDT 
José Carlos Machado PFL 
Total de Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Aroldo Cedraz PFL 
Claudio Cajado PFL 
Colbert Martins PPS 
Coriolano Sales PFL 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Duarte PV 
Fábio Souto PFL 
Félix Mendonça PFL 
Fernando de Fabinho PFL 
Geddel Vieira Lima PMDB 
Gerson Gabrielli PFL 
Guilherme Menezes PT 
Jairo Carneiro PFL 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PL 
João Leão PP 
Jonival Lucas Junior PTB 
José Carlos Aleluia PFL 
José Carlos Araújo PL 
José Rocha PFL 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira PFL 
Marcelo Guimarães Filho PFL 
Mário Negromonte PP 
Milton Barbosa PSC 
Paulo Magalhães PFL 
Pedro Irujo PMDB 
Reginaldo Germano PP 
Robério Nunes PFL 
Severiano Alves PDT 
Walter Pinheiro PT 
Zelinda Novaes PFL 

Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 38

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Alexandre Maia PMDB 
Ana Guerra PT 
Aracely de Paula PL 
Cabo Júlio PMDB 
Carlos Melles PFL 
Carlos Mota PSB 
Carlos Willian PTC 
César Medeiros PT 
Cleuber Carneiro PTB 
Custódio Mattos PSDB 
Dr. Francisco Gonçalves PPS 
Edmar Moreira PFL 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eliseu Resende PFL 
Fernando Diniz PMDB 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Ibrahim Abi-Ackel PP 
Isaías Silvestre PSB 
Jaime Martins PL 
João Magalhães PMDB 
João Magno PT 
João Paulo Gomes da Silva PSB 
José Militão PTB 
José Santana de Vasconcellos PL 
Júlio Delgado PSB 
Lael Varella PFL 
Leonardo Mattos PV 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PL 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB 
Mário Assad Júnior PSB 
Mauro Lopes PMDB 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Osmânio Pereira PTB 
Paulo Delgado PT 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Roberto Brant PFL 
Romel Anizio PP 
Romeu Queiroz PTB 
Sérgio Miranda PDT 
Vadinho Baião PT 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais 48
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ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Jair de Oliveira PMDB 
Manato PDT 
Marcelino Fraga PMDB 
Marcus Vicente PTB 
Neucimar Fraga PL 
Nilton Baiano PP 
Renato Casagrande PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL 
Alexandre Cardoso PSB 
Alexandre Santos PMDB 
Almerinda de Carvalho PMDB 
Almir Moura PFL 
André Costa PDT 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Bernardo Ariston PMDB 
Carlos Nader PL 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Deley PSC 
Dr. Heleno PSC 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Eduardo Paes PSDB 
Elaine Costa PTB 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Gonçalves PTB 
Fernando Lopes PMDB 
Francisco Dornelles PP 
Itamar Serpa PSDB 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
João Mendes de Jesus PSB 
Jorge Bittar PT 
José Divino PMR 
Josias Quintal PSB 
Juíza Denise Frossard PPS 
Julio Lopes PP 
Laura Carneiro PFL 
Leonardo Picciani PMDB 
Luiz Sérgio PT 
Márcio Fortes PSDB 
Miro Teixeira PDT 
Moreira Franco PMDB 
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Baltazar PSB 
Paulo Feijó PSDB 
Reinaldo Betão PL 

Reinaldo Gripp PL 
Renato Cozzolino PDT 
Rodrigo Maia PFL 
Sandro Matos PTB 
Simão Sessim PP 
Vieira Reis PMR 
Total de Rio de Janeiro: 46

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Amauri Gasques PL 
Angela Guadagnin PT 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Ary Kara PTB 
Celso Russomanno PP 
Chico Sardelli PV 
Cláudio Magrão PPS 
Corauci Sobrinho PFL 
Delfim Netto PMDB 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS 
Edinho Montemor PSB 
Edna Macedo PTB 
Elimar Máximo Damasceno PRONA 
Enéas PRONA 
Gilberto Nascimento PMDB 
Iara Bernardi PT 
Ildeu Araujo PP 
Ivan Valente PSOL 
Jamil Murad PCdoB 
Jefferson Campos PTB 
João Batista PP 
João Herrmann Neto PDT 
João Paulo Cunha PT 
José Eduardo Cardozo PT 
José Mentor PT 
Jovino Cândido PV 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciano Zica PT 
Luiz Antonio Fleury PTB 
Luiz Carlos Santos PFL 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT 
Luiza Erundina PSB 
Marcelo Ortiz PV 
Marcos Abramo PP 
Mariângela Duarte PT 
Medeiros PL 
Michel Temer PMDB 
Milton Monti PL 
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Nelson Marquezelli PTB 
Neuton Lima PTB 
Orlando Fantazzini PSOL 
Paulo Lima PMDB 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Professor Luizinho PT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PTB 
Roberto Gouveia PT 
Robson Tuma PFL 
Salvador Zimbaldi PSB 
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Vanderlei Assis PP 
Vicente Cascione PTB 
Vicentinho PT 
Walter Barelli PSDB 
Wanderval Santos PL 
Xico Graziano PSDB 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de São Paulo: 64

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Celcita Pinheiro PFL 
Lino Rossi PP 
Pedro Henry PP 
Ricarte de Freitas PTB 
Teté Bezerra PMDB 
Thelma de Oliveira PSDB 
Wellington Fagundes PL 
Total de Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PFL 
Jorge Pinheiro PL 
José Roberto Arruda PFL 
Maninha PSOL 
Osório Adriano PFL 
Sigmaringa Seixas PT 
Tatico PTB 
Total de Distrito Federal 7

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
Capitão Wayne PSDB 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Enio Tatico PL 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB 
Luiz Bittencourt PMDB 
Neyde Aparecida PT 

Pedro Canedo PP 
Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado PFL 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PL 
Sérgio Caiado PP 
Vilmar Rocha PFL 
Total de Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
João Grandão PT 
Murilo Zauith PFL 
Nelson Trad PMDB 
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PPS 
Alex Canziani PTB 
André Zacharow PMDB 
Assis Miguel do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PL 
Cláudio Rorato PMDB 
Colombo PT 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Dra. Clair PT 
Giacobo PL 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB 
Iris Simões PTB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Max Rosenmann PMDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB 
Oliveira Filho PL 
Osmar Serraglio PMDB 
Ricardo Barros PP 
Selma Schons PT 
Takayama PMDB 
Vitorassi PT 
Total de Paraná: 28

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Carlito Merss PT 
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Edinho Bez PMDB 
Edison Andrino PMDB 
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PFL 
Ivan Ranzolin PFL 
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
Leodegar Tiscoski PP 
Luci Choinacki PT 
Mauro Passos PT 
Paulo Afonso PMDB 
Paulo Bauer PSDB 
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Alceu Collares PDT 
Beto Albuquerque PSB 
Cezar Schirmer PMDB 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Enio Bacci PDT 
Érico Ribeiro PP 
Francisco Appio PP 
Francisco Turra 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 
Milton Cardias PTB 
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni PFL 
Orlando Desconsi PT 
Pastor Reinaldo PTB 
Paulo Gouvêa PL 
Paulo Pimenta PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Tarcísio Zimmermann PT 
Wilson Cignachi PMDB 
Yeda Crusius PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 29

I  – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A lista de 

presença registra o comparecimento de 482 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.

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

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Fica dis-

pensada a leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passa-se 

à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.

IV  – ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passa-se 
à apreciação da matéria que está sobre a Mesa e da 
constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Item 1.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 Nº 536-B, DE 1997 

(Do Sr. Valdemar Costa Neto E Outros)

Continuação da votação, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 536-B, de 1997, que modifica o artigo 
60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias; tendo pareceres: da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela admissibilidade desta e das de nºs 
312/00, 105/03, 160/03, 190/03, 216/03, 247/04 
e 415/05, apensadas, com emenda à de nº 
415/05 (Relator: Dep. Vilmar Rocha); e da 
Comissão Especial pela admissibilidade 
das emendas apresentadas, e, no mérito, 
pela aprovação desta, e das de nºs 216/03, 
247/04 e 415/05, apensadas, das emendas 
de nºs 3, 5, 6, 8, 12, 19, 21 e 24, pela aprova-
ção parcial das emendas de nºs 1, 2, 9, 15 a 
17, 20 e 33, na forma do substitutivo, pela 
rejeição das PECs de nºs 312/00, 415/01, 
105/03, 160/03 e 190/03, e das emendas de 
nºs 4, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 22, 23, 27 a 32, 34 
e 35, e pela prejudicialidade da emenda de 
nº 25 (Relatora: Dep. Iara Bernardi).

Tendo apensadas as PECs nºs 312/00, 
415/01, 105/03, 160/03, 190/03, 216/03, 247/04 
e 415/05.

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, ouvi-
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mos atentamente a explanação a respeito do DVS do 
PSDB. Há absoluta concordância com o seu conteúdo. 
Da mesma forma, estávamos de acordo com aqueles 
Parlamentares que também defendiam esse mesmo 
tipo de extensão de matrículas para as denominadas 
creches comunitárias. Não havendo divergência quan-
to ao mérito, por que não foi estabelecido em emenda 
constitucional? Porque, segundo interpretação de vá-
rios representantes que estavam na Comissão Espe-
cial – essa também é a compreensão do Governo –, 
o tema não deve ser regulamentado na Constituição; 
portanto, por meio de emenda constitucional. 

Ao constitucionalizar tal tema, estaremos, na 
nossa opinião, contribuindo para uma Constituição 
muito inchada. De alguma maneira, ela já sofre críti-
cas da sociedade.

Portanto , propomos ao Deputado Eduardo Barbo-
sa, à bancada do PSDB e à bancada do PT – que, por 
sua vez, apresentou emenda, por intermédio da Depu-
tada Maria do Rosário, referente à creche comunitária, 
e acabou retirando-a, em função de nossa ponderação 
–, na forma de acordo, que não votemos o DVS. Vamos 
abordar esse tema na regulamentação, após aprovar-
mos aquilo que é o eixo central do FUNDEB. 

Então, faço este apelo e, ao mesmo tempo, ex-
terno a posição do Governo. 

 O SR. EDUARDO BARBOSA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. EDUARDO BARBOSA (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
comentar a exposição do Líder do Governo, Deputado 
Arlindo Chinaglia, no sentido de que é compreensível 
a proposição – inclusive, remeter tal matéria para re-
gulamentação. 

Em função da importância do conteúdo dessa 
proposição, deve haver, por parte da Liderança do 
Governo, não apenas o compromisso de remetermos 
a matéria para uma possível discussão, mas também 
de que, na proposta de regulamentação que deverá 
ser encaminhada pelo Governo, seja contemplada tal 
questão, facilitando a discussão. Dessa forma, podere-
mos retirar, de imediato, o destaque. Mas deve haver, 
por parte do Governo, a garantia de que o assunto 
estará no bojo do projeto de regulamentação da PEC 
que estamos votando. 

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, talvez 
possamos resolver o problema da melhor maneira 
possível. Primeiro, devo ter a cautela de empenhar 
a palavra no limite de minha autoridade. Mas quero 
avançar até onde acredito ser prudente. 

 Se depender de mim, defenderei junto ao Go-
verno a inclusão do item no projeto. Digo ao Deputado 
Eduardo Barbosa e aos demais Parlamentares interes-
sados no assunto que iremos juntos ao Governo para 
que tal item seja incluído na proposta. 

O Presidente da República, evidentemente, sem 
explicitar, na forma da regulamentação, tem falado 
publicamente do seu compromisso de contemplar os 
portadores de necessidades especiais no projeto da 
educação, em todos os níveis. Deduzo, portanto, que 
estaremos estendendo as matrículas no FUNDEB aos 
portadores de necessidades especiais, por causa do 
óbvio. Ninguém merece mais a atenção do Governo e 
do Congresso Nacional do que aquelas pessoas que, 
ainda no alvorecer da vida, têm algum tipo de neces-
sidade especial. 

Portanto, o tema sensibiliza-nos. Assumimos o 
compromisso de fazer esse acordo. Não posso afirmar 
que vamos dar redação ao item, mas iremos juntos ao 
Governo para falar desse entendimento que estamos 
firmando.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Com a pa-
lavra o Deputado Eduardo Barbosa.

O SR. EDUARDO BARBOSA (PSDB –MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
quero criar tanta polêmica sobre a questão, mas é muito 
importante, em poucos momentos, discuti-la. 

Registro que o posicionamento do Líder do Go-
verno, Deputado Arlindo Chinaglia, contempla-me, 
porque permite a regulamentação desse tema. Mas, 
desde já, insisto na discussão em plenário, porque fo-
mos surpreendidos negativamente quanto à inclusão 
de tal matéria.

Nós  conseguimos votar na Câmara dos Depu-
tados e no Senado Federal um projeto de lei de minha 
autoria, com o mesmo teor. Ele foi aprovado por unani-
midade nas 2 Casas, mas foi vetado pelo Presidente da 
República, para surpresa das Lideranças do Governo 
na Câmara e no Senado, à época.

Por isso, é muito importante que todas as Lide-
ranças participem de acordo, a fim de que, quando es-
tivermos apreciando a regulamentação, tudo isso pos-
sa ser lembrado e, de fato, vençamos esse obstáculo, 
fazendo com que os alunos com deficiência tenham 
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a garantia de financiamento público, direito garantido 
pela Constituição brasileira. 

Portanto, retiramos o destaque. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – S.Exa. re-

tira o Destaque para a Emenda nº 13. .
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, cum-
primento o Deputado Eduardo Barbosa e faço uma 
pequena ponderação, para que não fique dúvida.

Há 2 elementos a serem considerados – não 
haverá mais o risco para o qual S.Exa. nos alerta. Pri-
meiro, eventual vício de origem. Até porque não cabe, 
muitas vezes, a um Parlamentar...

(O Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Não posso con-

tinuar, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Peço a 

V.Exa. que conclua. 
O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Agradeço a V.Exa. 

a benevolência.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O sinal é 

sempre no sentido da conclusão.
O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Não quero can-

sar V.Exa., mas penso que é fundamental dizermos 
quais são os limites, porque senão pode ficar dúvida 
em relação a uma palavra empenhada.

Há 2 questões a considerar. Primeiro, eventual 
vício de origem, que gera inconstitucionalidade. Se-
gundo, pela mesma razão, agora temos os recursos 
garantidos pela União e por outras Unidades da Fe-
deração. Portanto, será feita a repartição dos recursos 
já obtidos.

A  SRA. ANGELA GUADAGNIN – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, sei 
que estamos no meio da discussão, mas não tive tempo 
de expressar o meu apoio ao FUNDEB e o meu voto.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Eu já dis-
se aos Srs. Deputados que chegaram atrasados que 
podem votar no destaque seguinte, pois considerarei 
presença na ausência anterior.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN – Desculpe-me, 
Sr. Presidente, não ouvi V.Exa. 

Muito obrigada.
O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sobre a 

Mesa a Emenda Aglutinativa nº 01, ao substitutivo 
aprovado na Comissão Especial, do Deputado Edu-
ardo Cunha e outros.

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 01 AO SUBSTITUTI-
VO APROVADO NA COMISSÃO ESPECIAL QUE 

TRATOU DA PEC Nº 536/1997 
(Do Sr. Eduardo Cunha E Outros)

Pelo aproveitamento parcial das Emendas nºs 
2, 4, 7, 15, 16 e 35 apresentadas àquela Comissão 
Especial:

a) acrescente-se o seguinte § 6º ao art. 
212 da Constituição Federal na 

b) redação dada pelo art. 5º da PEC 
536/97:

 “§ 6º As cotas estaduais e municipais 
da arrecadação da contribuição social do sa-
lário-educação serão distribuídas proporcio-
nalmente ao número de alunos matriculados 
na educação básica nas respectivas redes 
públicas de ensino.”

Acrescente-se ao inciso IV do art. 60 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias, na redação dada pelo art. 6º do Substi-
tutivo adotado pela Comissão Especial a ex-
pressão “vedada a utilização dos recursos a 
que se refere o § 5º do art. 212 da Constitui-
ção Federal.”

 Sala das sessões, 24 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Eduardo Cunha, PMDB; Isaías Silvestre, Vice-
Líder do PSB; Lobbe Neto, Vice-Líder do PSDB; Ro-
mel Anizio, Vice-Líder do PP; José Carlos Machado, 
Vice-Líder do PFL; Marcelo Ortiz, Vice-Líder do PV; 
Severiano Alves, Líder do PDT; Fernando Coruja, 
Vice-Líder do PPS; Jorge Alberto, Vice-Líder do PMDB; 
Luiz Sérgio, Vice-Líder do PT; Dimas Ramalho, Líder 
do PPS; José Carlos Araújo, Vice-Líder do PL.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra, para oferecer parecer à emenda aglutina-
tiva, pela Comissão Especial, à nobre Deputada Iara 
Bernardi.

A SRA. IARA BERNARDI (PT – SP. Para emitir 
parecer. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
meu parecer é pela aprovação da emenda que foi 
construída na própria Comissão, uma vez que não 
houve tempo, antes da execução do parecer, para 
que esse tema fosse acatado. Os recursos do salá-
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rio-educação não serão retirados de programas que 
já existem: da merenda escolar, do transporte escolar 
e do livro didático.

Trata-se de consenso construído na própria Co-
missão Especial. Por isso, aprovamos a emenda aglu-
tinativa.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para enca-
minhar, concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Faria 
de Sá, que falará contra a matéria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é preciso dar mais atenção a este debate 
e deixar clara a visão dos Municípios sobre o FUN-
DEB. O projeto vai interferir diretamente na educação 
do País. Ele envolve mais de 55 milhões de alunos e 
está sendo discutido de maneira superficial. 

Para a Confederação Nacional dos Municípios, 
o projeto ganha os moldes de reforma tributária, pois 
interfere diretamente na receita de 3 entes federados, 
retirando recursos do ensino fundamental e transferin-
do-os para os demais níveis de ensino.

Um estudo da Confederação Nacional dos Muni-
cípios concluiu que 4 mil Municípios vão transferir re-
cursos para os Estados. O projeto prevê que, a partir 
de um mesmo fundo, sejam repassados valores para 
3 diferentes etapas de ensino: infantil, atualmente de 
responsabilidade dos Municípios; fundamental, de res-
ponsabilidade dos Estados e Municípios; e médio, de 
responsabilidade apenas dos Estados. 

Os recursos de cada Estado e de seus Municí-
pios serão redistribuídos com valores diferenciados por 
etapas e modalidades de educação. Existe a possibi-
lidade de os valores da creche e da pré-escola serem 
inferiores ao valor do ensino fundamental. Ao mesmo 
tempo, o valor do ensino médio poderá ser maior. Isso 
é o que se presume ao se analisar a apresentação feita 
pelo Ministério da Fazenda, que atribuiu peso de 60% 
às matrículas da creche e 130% às do ensino médio. 

É necessário levar em conta que o aluno de cre-
che tem um custo 84% maior do que o aluno do ensino 
médio e que o número de matrículas no 2º grau tende 
a aumentar, enquanto que as matrículas das creches 
se mantêm estáveis.

Dados  dos centros escolares apontam que exis-
tem cerca de 7,7 milhões de alunos do ensino médio; 
o dobro do número registrado na educação infantil – 4 
milhões na pré-escola e 860 mil nas creches.

O projeto também apresenta algumas distorções, 
que ferem o pacto federativo. Ao mesmo tempo em que 

Estados e Municípios investirão 44 bilhões no FUNDEB, 
a União acrescentará ao Fundo apenas 4,5 bilhões. 

Que pacto federativo é esse em que a União, que 
fica com 61% de tudo o que é arrecadado no País, co-
labora com apenas 10% do valor total de um fundo que 
tem o objetivo de acabar com os problemas de educa-
ção no País? Os Municípios que têm participação de 
apenas 14,5% no bolo tributário investirão, proporcio-
nalmente, muito mais do que o Governo Federal. 

O estudo realizado pela Confederação Nacional 
dos Municípios aponta que a proposta do Governo 
trará prejuízo para mais de 4 mil Municípios. 

Sr. Presidente, votei contra a criação desse fun-
do, porque ele leva dinheiro dos Municípios em vez de 
trazer dinheiro para eles.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia anuncia que, quando ouviu sobre a questão da TV 
Digital, ouviu também, entre outros Parlamentares, o 
Deputado Chico Sardelli, do Partido Verde, especia-
lista na matéria.

O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 
palavra à Deputada Fátima Bezerra, para encaminhar 
a favor da matéria. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao Deputado Eduardo 
Cunha.

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Depu-
tados, na condição de autor da emenda, peço apoio 
ao Plenário. 

Trata-se de tema debatido na Comissão e que, 
como disse a própria Relatora, por motivos vários, não 
pôde ser incluído no texto final. No entanto, em acordo 
com o próprio Ministro da Educação, foram incluídos 
esses 2 dispositivos, muito importantes para preservar 
a verdadeira contribuição da União. 

A vedação da utilização do salário-educação para 
complementar a parte da União evitará que esse re-
curso seja utilizado de outra forma. A divisão do salá-
rio-educação nas cotas estadual e municipal, de acor-
do com as matrículas, também preserva a adequação 
da mudança do fundo, uma vez que estamos incluindo 
matrículas dos ensinos fundamental e médio. 

Por isso, peço a aprovação da emenda aglutina-
tiva que incorpora essas 2 modificações ao texto, que 
tem muitos defeitos – eu mesmo faço críticas a vários 
pontos –, mas, até o momento, foi o melhor que se 
conseguiu fazer. 

Portanto, entre ter algo perfeito e não ter nada, é 
melhor ter o possível, enquanto é possível.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 
a Emenda Aglutinativa nº 01.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para eco-
nomia processual, a Presidência pergunta aos Líderes 
se alguém encaminhará o voto “não”.

O SR. LOBBE NETO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB con-
corda e vota “sim”. Isso trará agilidade aos trabalhos.

O SR. EDUARDO CUNHA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, lembro 
que todos os Líderes assinaram o acordo.

A  SRA. MARIÂNGELA DUARTE – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. MARIÂNGELA DUARTE (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, a 
bancada do PT vota “sim”.

 O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Pre-
sidência solicita a todos os Srs. Deputados e Sras. 
Deputadas que tomem seus lugares, a fim de ter início 
a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
 O  SR. 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 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apro-
veito a oportunidade em que a Câmara dos Deputados 
está votando matéria de extrema importância para ex-
ternar minha alegria de participar desta sessão históri-
ca, que aprova o melhor programa, talvez, de inclusão 
social do Brasil. 

Por meio da educação, vamos dar mobilidade 
social a um segmento da sociedade que viveu na ex-
clusão durante séculos. Ao passar para o Estado a res-
ponsabilidade de fazer política pública, ampliando os 
recursos desde a educação básica até o ensino médio, 
teremos uma forma poderosa e consistente de reverter 

essa tremenda desigualdade social, que já diminuiu 
um pouco as ações sociais do Governo Lula.

O  SR. ROBÉRIO NUNES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ROBÉRIO NUNES (PFL – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sr. Depu-
tado, a presença nesta votação compensa a da vota-
ção anterior.

O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (PMDB – AP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quan-
do da discussão da Medida Provisória nº 255, havia 
um dispositivo que transformava a Área de Livre Co-
mércio de Macapá e Santana e criava outras áreas de 
zona franca, principalmente no Estado do Pará – em 
Almerim e Barcarena. 

Na oportunidade, retirou-se aquele dispositivo 
por causa do seguinte acordo de Lideranças: na con-
vocação extraordinária discutiríamos essa matéria. 
Para minha surpresa, até então ela não foi discutida 
nem colocada na pauta.

Esperava que a matéria estivesse hoje na pauta 
para ser discutida, mas infelizmente isso não ocorreu. 
O acordo de Lideranças feito naquela oportunidade não 
prosperou. Portanto, a bancada do Estado do Amapá, 
assim como parte da bancada paraense, que naquela 
ocasião também estava junto conosco na discussão e 
esperava que neste momento fôssemos discutir a ma-
téria, protestam contra a sua não-inclusão na pauta da 
convocação extraordinária.

Sr. Presidente, deixo registrado o protesto da 
bancada do Amapá, de parte da bancada da Amazô-
nia e de parte da bancada do Pará.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência hipoteca solidariedade ao Deputado Gervásio 
Oliveira e lhe assegura que V.Exa., a gloriosa bancada 
do Amapá e parte da bancada do Maranhão – ou toda 
a bancada do Maranhão. Por que não? – terão o nosso 
apoio para que a matéria seja votada com urgência, 
ainda na convocação extraordinária.

A  SRA. MARIÂNGELA DUARTE – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.



03780 Quarta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

A SRA. MARIÂNGELA DUARTE (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, hoje 
esta Casa fez história. Antes deste dia, poderia dizer 
que tivemos 2 revoluções na educação: em 1930, com 
Anísio Teixeira, que introduziu de verdade no Brasil a 
educação popular; depois, com Paulo Freire, com o 
seu método mundialmente conhecido. Neste dia em 
que a Câmara vota a questão do FUNDEB, um sistema 
educacional nacional dos zero aos 18 anos, estamos 
realizando a terceira revolução na educação. 

Estão de parabéns a Câmara dos Deputados, 
o Ministério da Educação, o Governo Lula, as banca-
das e muitos de nós que lutamos pela aprovação do 
FUNDEB. 

Estamos iniciando a terceira revolução na edu-
cação.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concederei 

a palavra por 1 minuto aos Deputados Marcelo Ortiz, 
Neucimar Fraga e B. Sá.

A Presidência vai encerrar a votação dentro de 
instantes. Convido os Deputados a virem votar.

O SR. MARCELO ORTIZ – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Verde votou “sim”. 

Aproveito a oportunidade para cumprimentar 
V.Exa. pela direção dos trabalhos. A Câmara dos Depu-
tados mostra que efetivamente quer resolver os proble-
mas do País e da educação. V.Exa. apoia integralmente 
não apenas a Mesa da Casa, mas também o Poder 
Executivo, a fim de que possamos chegar exatamente 
aonde já chegaram outros países.

Com a educação, resolvemos os nossos pro-
blemas.

Muito obrigado pela oportunidade, Sr. Presidente.
O SR. NEUCIMAR FRAGA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra. 
O SR. NEUCIMAR FRAGA (PL – ES. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, parabeniza-
mos a Casa por resgatar essa dívida com a educação 
brasileira, principalmente com as crianças de zero a 6 
anos, que ficaram durante muito tempo excluídas do 
FUNDEF, tão importante para os avanços que ainda 
estamos conquistando na educação do País.

Portanto, parabenizamos todos os profissionais da 
educação que, durante todo esse tempo, lutaram para 
que as nossas crianças fossem incluídas no FUNDEF, 
agora classificado como FUNDEB.

Parabenizo o Relator e o Presidente da Comissão 
Especial, que estenderam os benefícios do FUNDEB 
para contemplar também outras categorias, como os 
alunos do ensino profissionalizante do País.

Assim, é feito o pagamento da dívida histórica 
que esta Casa e o Governo tinham com a educação 
do Brasil.

Muito obrigado.

O Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário.

O  SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje o 
municipalismo está em festa. Efetivamente, milhares 
de Prefeitos brasileiros estavam aguardando que a 
Câmara pudesse dar demonstração de compromisso, 
principalmente diante do estado falimentar por que 
passa a maioria das Prefeituras brasileiras. 

Esse é um passo importante para Governos Mu-
nicipais que tinham preocupação principalmente com 
o ensino infantil. Não temos viabilizado recursos para 
implantação e custeio de creches. Estamos, realmen-
te, virando as costas para um segmento que necessita 
urgentemente de atenção. 

Por isso, Sr. Presidente, este momento é histó-
rico. Os Prefeitos estão muito alegres. Tenho convic-
ção de que, se votarmos a emenda constitucional que 
repassa 1% do FPM para as Prefeituras, fecharemos 
com chave de ouro esta convocação extraordinária, 
anteriormente criticada. 

A melhor resposta que nós e a Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados podemos dar à sociedade é 
trabalhar e votar matérias importantes para a Nação, 
como acabamos de fazer.

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência vai encerrar a votação em 5 minutos. To-
dos os encaminhamentos já foram feitos. Ainda há 2 
destaques para serem votados.

O  SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta 
Casa recebeu várias críticas, justas e injustas, por 
ocasião da convocação extraordinária. Tivemos hoje 
2 atos que, para mim, já justificariam esta convoca-
ção. Primeiro, a iniciativa do Presidente da Câmara 
dos Deputados de realização de Comissão Geral 
para debater a implantação da TV Digital no Brasil. 
Inclusive,  podemos anunciar que, em reunião reali-
zada na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, pesquisadores, empresários 
da área de comunicação anunciaram a intenção de 
fazer uma transmissão experimental pela TV Câ-
mara, utilizando o sistema digital desenvolvido no 
Brasil. É uma possibilidade de mostrar a competên-
cia, a excelência de pesquisadores, professores e 
empresários do País.

A votação do FUNDEB revela a ação desta 
Casa. Concordo com os pares: a melhor maneira de 
responder às críticas que recebemos é trabalhando, 
agindo e produzindo, como estamos fazendo nesta 
convocação extraordinária. Os Deputados, efetiva-
mente, cumpriram o seu papel de membros do Par-
lamento brasileiro.

Parabéns a todos aqueles que estão participando 
desta noite histórica!

 O   SR. B. SÁ – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

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

O SR. B. SÁ (PSB – PI. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, o Estado do Piauí come-
mora hoje o transcurso de 183 anos de sua adesão à 
independência do Brasil.

Conforme é sabido, depois do grito de D. Pedro 
às margens do Ipiranga, em setembro de 1822, os por-
tugueses fizeram um enclave entre Piauí e Maranhão 
para continuarem mandando naquela parte do Brasil. 
A cidade de Oeiras levantou-se contra os portugueses, 
e essa insurreição evoluiu para a Batalha do Jenipapo, 
que aconteceu na cidade de Campo Maior, em 13 de 
março de 1823.

Faço  esse registro histórico para chamar a aten-
ção dos brasileiros. É o referencial do passado que 
constitui o presente e abre a perspectiva do futuro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O  SR. PAULO LIMA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.

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

O SR. PAULO LIMA (PMDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solidarizo-
me com as famílias enlutadas da minha cidade, Pre-
sidente Prudente, Estado de São Paulo, e lamento a 
tragédia que envolveu 2 ônibus da empresa Andorinha, 
na qual faleceram 32 pessoas; outros 21 passageiros 
continuam hospitalizados. 

Ainda não se sabe a causa do acidente. Muitos 
passageiros morreram enquanto dormiam. 

Lamentamos também o estado em que se en-
contram as rodovias brasileiras, particularmente a 
Rodovia Raposo Tavares, uma das mais perigosas 
do Estado de São Paulo, onde ocorre grande número 
de acidentes.

Infelizmente, desde que assumiu o Governo de 
São Paulo, o PSDB nunca realizou obras para recu-
perar a malha rodoviária do oeste do Estado. Só levou 
para lá presídio e pedágio. E, mesmo com os pedágios, 
não há uma só estrada em boas condições. 

É o registro que faço, Sr. Presidente.
O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência pergunta se há algum Parlamentar que 
ainda não tenha votado. (Pausa.)

A SRA. ALICE PORTUGAL – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB – BA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, é 
necessário registrar o grande avanço que representa 
a aprovação da PEC do FUNDEB. 

O FUNDEB abrange todas as modalidades de 
ensino: especial – e saúdo o Deputado que tratou da 
matéria anteriormente –; de indígenas; o grande Pro-
grama Educação de Jovens e Adultos – EJA; além da 
creche e do ensino pré-escolar.

Essa é uma revolução no nosso País. É na pré-es-
cola que a criança desenvolve a cognição, que aprende 
a ganhar e a perder e a se socializar. Sabemos  que 
a criança alfabetizada somente aos 7 anos de idade 
entra na escola com 3 anos de atraso.

O ensino médio vai ser dignificado e oferecido 
de maneira democrática para garantir o ingresso do 
estudante. 

O projeto, portanto, obteve avanço nesta Casa, 
o que ainda não foi notificado.
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Daqui a 4 anos, 10% dos recursos do Fundo, da 
arrecadação de impostos, impulsionarão a educação 
brasileira. Hoje, os recursos são nominais. 

Quero saudar a Câmara dos Deputados pela 
aprovação do FUNDEB na histórica tarde de hoje. 

Muito obrigada.
 O  SR. JAIME MARTINS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Depu-

tado Jaime Martins, tem V.Exa. a palavra.
O SR. JAIME MARTINS (PL – MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei conforme a orientação do partido.

Muito obrigado.
A  SRA. MARIA DO CARMO LARA – Sr. Presi-

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

V.Exa. a palavra.
A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT – MG. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, gostaria de ressaltar a importância da vo-
tação do projeto de lei do FUNDEB, encaminhado 
pelo Presidente Lula e no qual a nossa bancada 
trabalha há muito tempo. O projeto foi discutido por 
todos os Deputados e obteve expressiva votação 
no dia de hoje. 

Com a sua aprovação ganha o povo brasileiro, 
porque se trata de investimento na educação. Assim 
como a inclusão do atendimento às crianças de zero 
a 3 anos de idade, é importante ressaltar também a 
inclusão do 2º grau, que também não era abrangido 
pelo FUNDEF. 

É  fundamental o investimento que o Governo 
Lula tem feito na área de educação. Além do FUNDEB, 
criou o PROUNI. E esta Casa está dando o seu apoio, 
ao votar o projeto.

Muito obrigada.
O  SR. LOBBE NETO – Sr. Presidente, peço a 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a V.Exa. 
que encerre esta votação, pois ainda há 2 destaques 
a serem apreciados.

O  SR. CARLOS ABICALIL – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CARLOS ABICALIL (PT – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero saudar 
o Plenário da Câmara dos Deputados, composto das 
mais diversas expressões políticas, por ter aprovado 
hoje o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica, que recolhe o princípio constitucional 
do direito do cidadão à educação, desde o nascimento 
até a conclusão do ensino médio.

Em particular, saúdo a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação, que há quase 12 anos 
luta intensamente para que a União, solidariamente 
com os Estados e os Municípios, honre o compromis-
so de qualificar a educação pública, por um lado, e de 
valorizar os trabalhadores do setor, por outro.

Também quero registrar o empenho da Frente 
Nacional de Prefeitos, que, diferentemente de outras 
representações municipalistas, de maneira decisiva 
apoiou o FUNDEB, por entender o alcance que teria.

Também registro o empenho da Campanha Na-
cional pelo Direito à Educação, da União Brasileira 
dos Estudantes Secundaristas e das organizações 
populares que, há uma década, mesmo sabendo do 
significado do FUNDEF, lutam para que a educação 
básica tenha a sua unidade garantida e para que a 
responsabilidade pública seja reconhecida.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-

cerrada a votação.
A  Presidência informa que a lista de inscrição 

vai continuar valendo nesta segunda votação. Faltam 
mais duas. 

Inscreva-se, nobre Deputado Professor Luizinho. 
Professor deve falar. Por isso, a Presidência deu prio-
ridade aos professores nesta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência vai proclamar o resultado da votação:

VOTAÇÃO

Sim:   437
Não:       2 
Abstenção:     1
Total:   440

É Aprovada a Emenda Aglutinativa nº 01.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 536/1997 – EMENDA AGLUTI-
NATIVA Nº 1 – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 24-1-06 20:28
Encerramento da votação: 24-1-06 20:46
Presidiram a Votação: Aldo Rebelo Inocêncio Oliveira
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Esta 
Casa realmente sabe votar! Como a Câmara dos Depu-
tados vota bem! 

Parabenizo o Plenário.
O  SR. CORONEL ALVES – Sr. Presidente, peço 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. CORONEL ALVES (PL – AP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei confor-
me a orientação da bancada.

 O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Re-
querimento de destaque:

Sr. Presidente, nos termos regimentais do inciso 
I e § 2º do art. 161, requeiro a votação em separado 
do art. 6º da PEC nº 536, de 1997, que modifica o art. 
60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(Substitutivo da Comissão)”.

Sala das Sessões, de janeiro de 2006. – Zequi-
nha Marinho, Vice-Líder do PSC.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Esse 
destaque terá de ser votado de qualquer maneira.

Para encaminhar contrariamente ao destaque, 
concedo a palavra ao nobre Deputado Tarcísio Zim-
mermann. (Pausa.)

O SR. PASTOR AMARILDO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PASTOR AMARILDO (PSC – TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na condi-
ção de Líder do PSC, informo a esta Casa que já fomos 
atendidos com a aprovação da emenda aglutinativa.

Por esta razão, retiramos o destaque com muita 
alegria. Repito: abrimos mão dele. (Palmas.)

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sras. 
e Srs. Deputados, infelizmente não pode ser retirado 
o destaque porque da matéria votada foi excluído o 
artigo nele citado. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação o dispositivo destacado:

“Art. 6º O art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias passa a vigorar 
com a seguinte redação: (NR)

“Art. 60. Até o décimo quarto ano a partir 
da promulgação desta Emenda, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios destinarão parte 
dos recursos a que se refere o caput do art. 212 
da Constituição Federal à manutenção e ao de-
senvolvimento da educação básica e à remune-
ração condigna dos trabalhadores da educação, 
respeitadas as seguintes disposições: 

I – a distribuição dos recursos e de respon-
sabilidades entre o Distrito Federal, os Estados 
e seus Municípios, a ser concretizada com parte 
dos recursos definidos neste artigo, na forma 
do art. 211 da Constituição Federal, é assegu-
rada mediante a criação, no âmbito de cada 
Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação-FUNDEB, de natureza contábil;

II – os fundos referidos no inciso I serão 
constituídos por vinte por cento dos recursos 
a que se referem os arts. 155, incisos I, II e 
III; 157, inciso II; 158, incisos II, III e IV; e 159, 
inciso I, alíneas “a” e “b”, e inciso II, da Cons-
tituição Federal, e distribuídos entre cada Es-
tado e seus Municípios, proporcionalmente ao 
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número de alunos das diversas etapas e mo-
dalidades da educação básica, matriculados 
nas respectivas redes, nos respectivos âmbitos 
de atuação prioritária estabelecidos nos §§ 2º 
e 3º do art. 211 da Constituição Federal;

III – observadas as garantias estabeleci-
das nos incisos I, II, III e IV do art. 208 da Cons-
tituição Federal e as metas de universalização 
da educação básica estabelecidas no plano 
nacional de educação, a lei disporá sobre:

a) a organização dos fundos, a distribui-
ção proporcional de seus recursos, as diferen-
ças e ponderações quanto ao valor anual por 
aluno entre etapas e modalidades da educação 
básica e tipos de estabelecimento de ensino;

b) a forma de cálculo do valor anual mí-
nimo por aluno;

c) a fiscalização e o controle dos Fun-
dos;

d) o piso salarial profissional nacional 
para os profissionais do magistério da edu-
cação básica.

IV – a União complementará os recursos 
dos fundos a que se refere o inciso II, sempre 
que, no Distrito Federal e em cada Estado, o 
valor por aluno não alcançar o mínimo defini-
do nacionalmente, fixado em observância ao 
disposto no inciso V;

V – a complementação da União de que 
trata o inciso IV será de:

a) dois bilhões de reais, no primeiro ano 
de vigência dos fundos;

b) dois bilhões, oitocentos e cinqüenta 
milhões de reais, no segundo ano de vigên-
cia dos fundos;

c) três bilhões e setecentos milhões de re-
ais, no terceiro ano de vigência dos fundos;

d) quatro bilhões e quinhentos milhões de 
reais, no quarto ano de vigência dos Fundos;

e) no mínimo dez por cento do total dos 
recursos dos fundos a que se refere o inciso 
II deste artigo, a partir do quinto ano de vigên-
cia dos fundos.

VI – a vinculação de recursos à manuten-
ção e desenvolvimento do ensino estabelecida 
no art. 212 da Constituição Federal, suportará, 
no máximo, trinta por cento da complementa-
ção da União, considerando-se para os fins 
deste inciso, o valor previsto no inciso V;

VII – proporção não inferior a sessenta 
por cento de cada Fundo referido no inciso I 
será destinada ao pagamento dos profissio-

nais do magistério da educação básica em 
efetivo exercício.

§ 1º A União os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios, observados os parâ-
metros estabelecidos neste artigo, ajustarão 
progressivamente, em um prazo de cinco anos, 
suas contribuições ao Fundo, de forma a ga-
rantir um padrão mínimo de qualidade de en-
sino, definido nacionalmente.

§ 2º Para efeito de distribuição de recursos 
dos Fundos a que se refere o inciso I do caput, 
levar-se-á em conta a totalidade das matrículas 
no ensino fundamental e considerar-se-á, para 
a educação infantil, para o ensino médio e para 
a educação de jovens a adultos, um quarto das 
matrículas no primeiro ano de vigência dos Fun-
dos, metade das matrículas no segundo ano, 
três quartos das matrículas no terceiro ano e a 
totalidade das matrículas a partir do quarto.

§ 3º A porcentagem dos recursos de 
constituição dos Fundos, conforme o inciso II 
do caput, será alcançada gradativamente nos 
primeiros quatro anos de vigência dos fundos, 
da seguinte forma:

I – no caso dos impostos e transferências 
constantes dos arts. 155, inciso II; 158, inciso 
IV; 159, inciso I, alíneas “a” e “b”, e inciso II, 
da Constituição Federal:

a) dezesseis inteiros e vinte e cinco cen-
tésimos por cento, no primeiro ano;

b) dezessete inteiros e cinco décimos 
por cento, no segundo ano;

c) dezoito inteiros e setenta e cinco cen-
tésimos por cento, no terceiro ano;

d) vinte por cento, a partir do quarto 
ano;

II – no caso dos impostos e transferên-
cias constantes dos arts. 155, incisos I e III; 
157, inciso II ; 158, incisos II e III da Consti-
tuição Federal:

a) cinco por cento, no primeiro ano;
b) dez por cento, no segundo ano;
c) quinze por cento, no terceiro ano;
d) vinte por cento, a partir do quarto 

ano.”

§ 4º Os valores da complementação da União a que 
se referem as alíneas “a”, ”b”, “c” e “d” do inciso V do caput 
serão atualizados, anualmente, a partir da promulgação 
desta Emenda, por meio do índice oficial da inflação.

§ 5º Os recursos recebidos à conta dos 
fundos instituídos no inciso I deste artigo se-
rão aplicados pelos Estados, pelo Distrito Fe-
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deral e pelos Municípios exclusivamente nos 
respectivos âmbitos de atuação prioritária, 
conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 
211 da Constituição Federal.” (NR)”

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência solicita às Sras. Deputadas e aos Srs. 
Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter 
início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
Votem todos “sim”.
O SR. ROGÉRIO TEÓFILO – Sr. Presidente, peço 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. ROGÉRIO TEÓFILO (PPS – AL. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
vota “sim”.

O SR. RAIMUNDO SANTOS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RAIMUNDO SANTOS (PL-PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei conforme a orientação da bancada. O 
posto estava desativado.

O  SR. PROFESSOR LUIZINHO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiramente quero agradecer-lhe os elogios e a defe-
rência. Também quero parabenizá-lo pela condução 
dos nossos trabalhos.

Sr. Presidente, na qualidade de ex-dirigente da APEO-
ESP – Sindicado dos Professores do Ensino Oficial do 
Estado de São Paulo, de 1981 a 1989, e de ex-dirigente 
nacional da Confederação de Professores do Brasil, que 
veio a se transformar em CNTE, presidida pelo nobre colega 
Deputado Carlos Abicalil, tenho a dizer que esta é a consa-
gração de árdua e intensa luta de inúmeros segmentos da 
educação, de setores populares e sociais, de estudantes, 
em particular dos professores de 1º e 2º Graus.

Enfim, é vitória de todos, da minha gloriosa 
APEOESP e da minha CNTE, garantir que a educa-
ção básica seja o centro das atenções das verbas 
públicas, tanto a creche quanto a pré-escola; tanto o 
ensino fundamental de 1ª a 8ª Séries; e, em particu-
lar, aquele que se deixou de lado em muitos casos: 
o nosso glorioso ensino médio, o antigo 2º grau.

Esta noite consagra a luta pela educação públi-
ca em nosso País, acima de tudo dos Deputados que 
construíram esse acordo.

Parabéns à Câmara dos Deputados!
Salve a educação brasileira! Salve o futuro do 

nosso País!
O SR. ROGÉRIO TEÓFILO – Sr. Presidente, peço 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. ROGÉRIO TEÓFILO (PPS – AL. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
poderia deixar de parabenizar os Srs. Parlamentares 
por este momento que estamos vivendo e de comuni-
car que, amanhã, a Universidade Federal de Alagoas 
completará 45 anos de trabalho digno e honesto, de 
verdadeira revolução educacional e na área da Ciên-
cia no Nordeste. 

Tendo a Profa. Ana Dayse como sua timoneira, a 
universidade conta com diversos professores e labora-
tórios e trabalha em benefício da comunidade científica 
não só de Alagoas, mas também do Nordeste. Agora, 
com a interiorização da universidade, mais 16 cursos 
vão ser oferecidos nas cidades de Arapiraca, Palmeira 
dos Índios, Penedo e Viçosa.

Não existe melhor presente para a comunidade 
científica, na comemoração dos 45 anos da Universidade 
Federal de Alagoas, do que a sua interiorização e a sua 
consolidação como exemplo nacional, por ter diversos 
professores com doutorado. O conhecimento científica 
agora chegará ao interior e ao sul do Estado alagoano.

Parabéns, Universidade Estadual de Alagoas! 
Os professores e toda a sua equipe são exemplos 
para o Brasil.

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 or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, é preciso registrar a importância histórica 
deste momento e reconhecer a iniciativa do Presidente Lula 
de enviar a esta Casa tal matéria, cumprindo o compromis-
so assumido com os trabalhadores em educação, com a 
CNTE, com a juventude e com as crianças brasileiras. 

Cumprimento os Parlamentares pelos avanços 
alcançados por meio do debate com representantes do 
Ministério da Educação, da sociedade civil e da Cam-
panha Nacional pelo Direito à Educação, movimento 
que propôs a inclusão no projeto de lei do atendimento 
a crianças de zero a 3 anos de idade. 

Saúdo também o Líder Arlindo Chinaglia, que, 
em debate com o Deputado Eduardo Barbosa, tratou 
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das APAEs e das Associações Pestalozzi, bem como 
das instituições comunitárias que atendem crianças 
de zero a 6 anos de idade em todo o País.

Cabe-nos agora regulamentar a matéria. Como 
disse, é importantíssima vitória. Com o compromisso 
selado em lei, avançaremos ainda mais na regulamen-
tação da matéria. 

Muito obrigada.
A  SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presiden-

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

V.Exa. a palavra.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, também gostaria de destacar a importância 
desta votação. Afinal de contas, não se trata de um projeto 
qualquer. Com tal proposta, demos significativo passo em 
direção à melhoria da qualidade do ensino no País.

Sem dúvida alguma, a aprovação do FUNDEF foi 
muito importante. Entretanto, a partir do momento em 
que se fortaleceu o ensino fundamental, infelizmente 
sentimos a queda na qualidade do ensino infantil e médio. 
Esta PEC possibilita a valorização da educação básica 
em todos os seus níveis, da creche ao ensino médio.

Como disse V.Exa., Sr. Presidente, esta Casa 
sabe votar bem.

Sr . Presidente, destaco importante anúncio feito 
hoje pelo Presidente da República: de que, a partir de 
abril, o salário mínimo provavelmente será de 350 re-
ais, o maior dos últimos 25 anos, o que significa ganho 
importante para os trabalhadores e para o projeto de 
desenvolvimento nacional.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
 O  SR. JORGE GOMES – Sr. Presidente, peço 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. JORGE GOMES (PSB – PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, esta Casa, após o tumultuado e tenso 
início deste período de convocação extraordinária, na 
semana passada, reencontrou-se com a sociedade ao 
votar duas matérias importantes que dizem respeito ao 
nosso consumo interno. Votamos também a proposta 
de regularização profissional dos agentes comunitá-
rios de saúde. E hoje aprovamos a PEC do FUNDEB, 
fundamental para a educação do nosso País. 

Saúdo os Deputados, os educadores e os estu-
dantes deste País. Entramos efetivamente numa nova 
era, após o reinício, nesta Casa, das votações que in-
teressam à sociedade brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O  SR. PASTOR FRANKEMBERGEN – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB – RR. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, sinto-me muito feliz 
em saber que a Justiça, aos poucos, olha para o povo 
sofrido de Roraima. Não apenas olha, mas também 
permite que a população reclame os seus direitos, 
cumprindo assim o que diz a nossa Carta Magna:

“A lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito. 

O Estado prestará assistência jurídica 
integral e gratuita aos que comprovarem in-
suficiência de recursos.

A todos, no âmbito judicial e administra-
tivo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeri-
dade de sua tramitação”.

O Município de Pacaraima foi beneficiado com uma 
Comarca do Tribunal de Justiça no último dia 19. No pré-
dio funcionarão as Varas Cível, Criminal, da Infância e da 
Juventude; o Juizado Especial; o Tribunal do Júri; além da 
Defensoria Pública e do Ministério Público Estadual.

Para Pacaraima, isso é um grande avanço, uma 
benção. Milhares de pessoas serão beneficiadas; vários 
processos serão transferidos para o Município, haven-
do assim uma aceleração da tramitação e facilidade 
em resolver os litígios.

Outro ponto positivo é a ida de advogados e ma-
gistrados para o Município, o que, além de facilitar o 
acesso da população à Justiça, aquece e enriquece 
a economia local.

A Defensoria Pública é muito bem-vinda na ci-
dade, que possui grande contingente de pessoas re-
almente necessitadas. 

A Comarca de Pacaraima atenderá também os 
Municípios vizinhos de Uiramutã e Amajari, atendidos 
por programas especiais do TJ, como a Justiça Móvel, 
que já abriu 3.223 processos de divórcios, separação 
judicial, guarda, alimentos, entre outros. 

Com a implantação do novo TJ, os gastos do Ju-
diciário no Estado serão reduzidos, e o serviço, além 
de abranger maior parcela da população, terá o trâmite 
mais acelerado. Vários processos atendidos em Boa 
Vista serão redistribuídos. Até agora, 823 processos 
já se encontram na Comarca.

Essa é uma grande vitória do Estado e de Pa-
caraima.

Agradeço a Deus e aos homens de boa vontade 
que procuram sempre fazer o bem aos seus irmãos. 

É uma honra para o Estado possuir uma nova 
Comarca.
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Dou as boas-vindas aos novos advogados, ma-
gistrados e servidores da Comarca, da Defensoria Pú-
blica e do Ministério Público de Pacaraima.

Era o que tinha a dizer. 
Obrigado.
O  SR. ANTENOR NASPOLINI – Sr. Presidente, 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. ANTENOR NASPOLINI (PSDB – CE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
aproveito este momento para saudar as educadoras 
e os educadores do Brasil e para manifestar a minha 
alegria por viver este momento na Câmara dos Depu-
tados, aprovando a PEC do FUNDEB.

Na qualidade de Secretário de Educação do Governo 
do Ceará, fui o responsável pela implantação do FUNDEF 
naquele Estado, o que fez grande diferença porque con-
seguimos universalizar o acesso ao ensino fundamental. 
Também conseguimos mudar profundamente a situação 
dos professores, em termos de formação iniciada ou con-
tinuada, de valorização profissional e de salários.

Sr. Presidente, o projeto original não incluía a 
creche. Depois de muita luta, da qual participaram en-
tidades comunitárias, ela foi incluída. A creche é fun-
damental e necessária, mas não suficiente. O Brasil 
precisa definir e assumir uma política pública para a 
primeira infância. Somente  com educação de qualida-
de na base o Brasil será melhor no futuro.

Esta luta é pela escola pública democrática, de 
qualidade e com sustentabilidade.

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

sidência informa aos Srs. Parlamentares que ainda há 
mais uma votação. Não se retirem do plenário antes de 
concluirmos a votação desta matéria tão importante.

O SR. IVAN RANZOLIN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. IVAN RANZOLIN (PFL – SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, cumprimento a Mesa 
pela condução das votações que realizamos neste período 
extraordinário e, especialmente, todos os educadores deste 
País, cuja importância finalmente é reconhecida.

E lembro que hoje se comemora o Dia do Aposen-
tado. Esta Casa, para promover uma comemoração efu-
siva pelo transcurso da data, terá de aprovar o Projeto 
de Lei nº 6.188, de nossa autoria, que revoga parte da 
Lei nº 9.876, que devolve o respeito e a dignidade aos 
contribuintes ao extinguir o fator previdenciário. Com a 
aprovação desse projeto de minha autoria, melhorará 
muito a média obtida no cálculo das aposentadorias, 
que não será mais baseado na expectativa de vida. 

Quem pode estabelecer a duração da vida de um con-
tribuinte ou aposentado? Somente Deus.

Sr. Presidente, apelamos para que esse projeto 
seja votado nesta Casa, devolvendo a todos os apo-
sentados a sua dignidade.

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. Presidente, obri-
gado pela generosidade.

Esta é uma noite gloriosa para o Parlamento brasi-
leiro e para o nosso País. ao aprovarmos a PEC do FUN-
DEB, efetivamente garantimos o futuro do nosso País, que 
hoje passa pelas creches e pela educação infantil.

Será oferecido atendimento educacional às crian-
ças do nascimento até o final do ensino médio. Esta 
é a garantia de que este País poderá avançar mais e 
promover a inclusão social.

O Presidente Lula ao Parlamento que aprovasse o 
FUNDEB antes da votação da proposta do Orçamento 
para 2006 exatamente para que, ainda neste ano, fos-
se implantado e, com isso, melhorassem as condições 
da área de educação e do povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vou 

encerrar a votação.
A lista de inscrição permanece para a próxima 

votação.
Quem não votou, faça-o imediatamente. Quem 

votou na última votação justificou todas as anteriores. 
(Pausa.)

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
cerrada a votação.

A Presidência vai anunciar o resultado: 

VOTAÇÃO

Sim:   391
Não:      1 
Abstenção:    1
Total:   393 

É Mantido o Art. 6º do Substitutivo Adotado pela 
Comissão Especial.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 536/1997 – DVS PSC – ARTIGO 
6º – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 24/01/2006 20:48
Encerramento da votação: 24/01/2006 21:01
Presidiram a Votação: Inocêncio Oliveira
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O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

A  SRA. TELMA DE SOUZA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT – SP. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do partido em todas as 
votações anteriores.

O SR. JOÃO FONTES (PDT-SE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acordo 
com a orientação do partido.

O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Comunico 
às Deputadas e aos Deputados que não votaram nesta 
última votação que esta Presidência vai considerar a 
presença na próxima votação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sobre a 
mesa destaque da bancada do PFL, assinado pelo 
Deputado Rodrigo Maia, que propõe a votação em 
separado da expressão “para cada região político-ad-
ministrativa brasileira”: 

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos termos 
do art. 161, IV, e § 2º do Regimento Interno, destaque 
para votação em separado da expressão “para cada 
região político-administrativa brasileira”, constan-
te do § 3º, do art. 60 das Disposições Constitucionais 
Transitórias, alterado pelo art. 1º da PEC 312/2000, 
apensada, em substituição à expressão “nacional-
mente”, constante do inciso IV, do art. 60 das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, alterado pelo art. 6º 
do Substitutivo apresentado pela Comissão Especial 
è PEC nº 536-B/97.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2006 – Ro-
drigo Maia, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para enca-
minhar favoravelmente à matéria, concedo a palavra 
ao nobre Deputado Betinho Rosado.

O SR. BETINHO ROSADO (PFL – RN. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
a Deputada Relatora, ao reescrever o art. 60 da nossa 
Constituição, que corresponde ao art. 6º do substituti-
vo, previu no inciso IV que “a União complementará os 
recursos dos fundos a que se refere o inciso II sempre 
que, no Distrito Federal e em cada Estado, o valor por 
aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente, 
fixado em observância ao disposto no inciso V”.

Com a apresentação deste  destaque, o nosso 
objetivo é mudar a expressão “mínimo definido nacio-
nalmente”, ou seja, a definição do mínimo de inves-
timento por aluno em âmbito nacional pela definição 

de acordo com as regiões político-administrativas do 
nosso País.

Entendemos que, nessa parte, a nossa Cons-
tituição comete injustiça: trata os desiguais de forma 
igual. Exemplo de região menos desenvolvida do País, 
a Região Norte, à qual pertence o Deputado Pauder-
ney Avelino, para acelerar o seu crescimento, precisa 
de muito mais investimentos em educação do que a 
Região Sudeste ou a Região Sul.

É necessário que o piso dos investimentos por 
aluno seja estabelecido de forma regional e não na-
cional, como está previsto na nossa Carta Magna. O 
projeto que estamos votando repete essa injustiça.

Rui Barbosa, ao ocupar um dia a tribuna do Par-
lamento nacional, disse que a igualdade consiste em 
aquinhoar desigualmente os desiguais. 

Tratar igualmente, com um piso nacional de in-
vestimentos, regiões que necessitam de atendimen-
to diferenciado, é abster-se de executar a política de 
equalização das oportunidades sociais.

O  Partido da Frente Liberal pede o apoio dos de-
mais partidos desta Casa para que corrijamos agora, 
de uma vez por todas, essa injustiça presente em nos-
sa Constituição e que, por descuido da nossa parte, é 
repetida no projeto apreciado na noite de hoje.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para enca-

minhar contrariamente à matéria, concedo a palavra 
ao Deputado Tarcísio Zimmermann. (Pausa.)

Para encaminhar contrariamente à matéria, con-
cedo a palavra ao Deputado Carlos Abicalil. 

O SR. CARLOS ABICALIL (PT – MT. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, meus caros pares, a 
proposição é oriunda de debate sobre a valorização 
de regiões com economia menos dinâmica e menores 
condições de financiamento.

Mas, ao contrário da tese apresentada, a regio-
nalização do piso de investimento rebaixa o patamar 
de participação da União. Pretendemos, com a im-
plantação do Fundo, que a União atue de maneira a 
equalizar o custo por aluno, em âmbito nacional e pro-
gressivamente, a fim de que corresponda a um padrão 
previamente definido. 

A regionalização do piso de investimento traz 
como risco o efeito perverso e inverso de rebaixamento, 
a partir das condições de financiamento próprias dos 
Estados, da arrecadação e da participação da União.

Destaco, no relatório da Deputada Iara Bernardi, 
aprovado por unanimidade na Comissão, que no quin-
to ano de vigência desse Fundo haverá não apenas 
a repactuação da participação da União, de Estados 
e Municípios, mas também vínculo direto com aquele 
correspondente patamar de qualidade desejável. 
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O  Fundo beneficiará, com a repartição dos recur-
sos, Estados com economia menos dinâmica. A previ-
são é de que, inicialmente, 11 Estados da Federação 
recebam diretamente a complementação federal, cuja 
referência tem de ser um valor nacional de equaliza-
ção e não um valor regional que empurre para baixo 
a responsabilidade solidária, orgânica e sistêmica do 
Estado brasileiro.

Encaminhamos o voto “não”, de modo que a 
participação da União tenha vínculo com o padrão de 
qualidade nacionalmente definido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-
ção o destaque.

Como vota o PTC? (Pausa.)
Como vota o PMR? (Pausa.)
Como vota o PRONA? (Pausa.)
Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PSOL?
A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
PSOL vota pela manutenção do texto original.

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB – BA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
PCdoB vota “não” à emenda, argumentando de ma-
neira similar à utilizada pelo Deputado Carlos Abicalil, 
ou seja, é necessário nacionalizar as ações que de-
mocratizam o acesso à educação.

O SR. ROGÉRIO TEÓFILO (PPS – AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
acompanha o voto dos partidos que acabaram de se 
manifestar. Não podemos regionalizar o processo edu-
cacional exatamente quando sofre um processo de 
nacionalização, o que é um grande feito. 

O PPS vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O voto “não” 

é pela rejeição do destaque do PFL, e o voto “sim” é 
pela aprovação do destaque defendido pelo ilustre, 
inteligente e lúcido Deputado Betinho Rosado.

Como  vota o PDT?
O SR. SEVERIANO ALVES (PDT – BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT 
vota contrariamente porque o valor per capita dos Mu-
nicípios é definido da seguinte forma: quando aplicados 
os 20% sobre as receitas previstas para o FUNDEB, 
obtém-se um total; multiplicado esse total pelo número 
de alunos, se não for alcançado o valor per capita, a 
União complementa. À medida que criamos um piso 
nacional ou um valor regional, descaracterizamos o 
valor per capita local.

O PDT vota contrariamente porque a soma das 
matrículas, ou seja, o valor per capita, só é complemen-
tada se, após aplicados os 20%, a receita for inferior 
a essa soma. Não há porque mudarmos a redação da 

lei original. Deu muito certo quando se aplicou a Lei 
do FUNDEF. E o FUNDEB tem, vamos dizer, a mesma 
redação. Como está é muito mais seguro.

O PDT vota “não”.
O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como 

vota o PSB?
O SR. ISAÍAS SILVESTRE (PSB – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSB 
parabeniza o nobre Deputado Severiano Alves pela 
presidência dos trabalhos na Comissão e a nobre Re-
latora Iara Bernardi.

Não podemos de forma alguma compactuar com 
esta emenda. O PSB entende que a matéria, sendo 
aprovada nesta Casa, vai contemplar a educação in-
fantil e as nossas APAEs, o que é um avanço. Lembro 
que essa proposta está na Casa desde 1997.

Sr. Presidente, o PSB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PL?
O SR. LINCOLN PORTELA (PL – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PL 
entende que a regionalização complicará o que esta-
mos fazendo. Pela simplificação, votamos “não”.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PTB, nobre Deputada Kelly Moraes?
A SRA. KELLY MORAES (PTB – RS. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o Partido 
Trabalhista Brasileiro vota “não“.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PP, nobre Deputado José Linhares?

O SR. JOSÉ LINHARES (PP-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota 
“não” porque a emenda acentua o desequilíbrio re-
gional.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PSDB, nobre Deputado Ronaldo Dimas?

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB – TO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB vota “não”.

O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como 
vota o PFL?

O SR. BETINHO ROSADO (PFL – RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
idéia de que, ao estabelecermos um nível mínimo de 
investimento por região, vamos diminuir o investimen-
to nas regiões mais pobres é absolutamente falacio-
sa porque esse critério ainda vai ser definido em lei 
complementar.

Para observar a lei em vigor, é absolutamente 
necessário estabelecer o piso regional. Por isso, o PFL 
encaminha o voto “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PV?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV vota 
“não” porque não há necessidade de estabelecer dis-
paridade entre as regiões brasileiras. A lei atende per-
feitamente a todas, com pagamento condigno.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PMDB?

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB 
entende as preocupações do Deputado Betinho Rosa-
do. É claro que os desequilíbrios regionais precisam 
ser combatidos por todos nós. Ocorre que a espinha 
dorsal da emenda constitucional define que 60% dos 
recursos serão destinados à remuneração do magis-
tério. Queiramos ou não, já definimos um piso na es-
trutura da emenda.

Por essa razão, o PMDB encaminha o voto 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PRONA?

O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRO-
NA – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PRONA vota “não.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PSC?

O SR. PASTOR AMARILDO (PSC – TO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSC vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PT?

A SRA. NEYDE APARECIDA (PT – GO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
PT quer tratar a educação básica de forma equânime, 
sistêmica e global. Por isso, vota “não”.

O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como 
vota o PTC?

O SR. CARLOS WILLIAN (PTC – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTC 
vota “não”.

 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) – Como 

vota a Minoria?
O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
entendendo o raciocínio do Deputado Betinho Rosa-

do, afirmo ser importante definir pisos de investimento 
diferenciados regionalmente. Não sabemos se serão 
definidos, mas, acompanhando o raciocínio de S.Exa. 
e tendo consciência de tudo o que ocorre nesta noite, 
liberamos a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o Governo?

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Governo vota “não”.

 O  SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PP 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, na votação anterior, votei conforme a orientação 
do Partido Progressista.

O SR. ALBÉRICO FILHO (PMDB – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação dos 3 destaques, segui a orientação do PMDB.

O SR. NELSON MEURER (PP – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei de acordo com a orientação do Partido 
Progressista.

 O   SR. WELLINGTON FAGUNDES – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL – MT. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, parabenizo a Câmara dos Deputados por votar a 
matéria sobre o FUNDEB, votação histórica, uma luta 
de todos nós, tanto que todos os partidos indicaram o 
voto “sim”, temos apenas 5 votos contrários.

Isso vai proporcionar um avanço muito grande 
para a educação básica, principalmente pela luta de 
todos os Parlamentares no sentido de incluir o ensino 
infantil, porque creche não pode ser o local apenas 
em que se guardam crianças, tem de ser o local em 
que se dão os primeiros ensinamentos, com ensino 
especializado.

O  FUNDEB também traz um piso nacional para 
valorizar o profissional da educação no Brasil. Serão 
mais de 48 milhões de crianças atendidas por meio 
do FUNDEB. Educação para todos os portadores de 
necessidades especiais, educação indígena – um 
grande contingente, principalmente no nosso Estado 
de Mato Grosso.

Parabenizo o Relator, o Presidente da Comissão 
e todos aqueles que tanto lutaram por essa conquis-
ta. Cito o Padre Lothar, da minha cidade, que realizou 
grande trabalho por intermédio da Cáritas e presta 
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grande serviço à educação infantil. As creches de ini-
ciativa privada também precisam desse apoio, por in-
termédio de ONGs e outras entidades.

Sr. Presidente, parabenizo V.Exa., que ontem es-
teve no nosso Estado, onde, na condição de Presidente 
da Câmara dos Deputados, assinou com a Assembléia 
Legislativa convênio entre a TV Câmara e a TV As-
sembléia, fundada há 4 anos, que avançou muito no 
que se refere à comunicação no Estado. Sem dúvida 
alguma, com esse convênio assinado por V.Exa., vai 
avançar ainda mais, principalmente porque vai possi-
bilitar a criação de novos programas e o treinamento 
dos profissionais de Mato Grosso pelos da Câmara 
dos Deputados.

Como  Presidente da Câmara dos Deputados, 
V.Exa. teve a oportunidade de visitar o Prefeito da nos-
sa Capital, Wilson Santos; o Governador do Estado de 
Mato Grosso, que é do PPS e hoje faz oposição ao 
Governo, e de conversar sobre os problemas de Mato 
Grosso e as possíveis soluções. Tenho certeza de que, 
com essa visita, Mato Grosso terá na pessoa do Pre-
sidente da Câmara dos Deputados um grande aliado 
para resolvermos problemas de falta de estrutura do 
nosso Estado, como é o caso da BR-158 e principal-
mente da BR-163.

Sr. Presidente, Mato Grosso agradece a V.Exa. 
a visita. Com certeza, passamos a ter hoje um Presi-
dente da Câmara dos Deputados que viu in loco os 
problemas do nosso Estado.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-
gado, Deputado Wellington Fagundes. V.Exa. e a ban-
cada de Mato Grosso estão de parabéns pela luta 
empreendida nesta Casa em prol dos interesses do 
Estado.

A Presidência da Câmara quer testemunhar, mais 
uma vez, o esforço de todos os integrantes da bancada 
federal de Mato Grosso em defesa dos direitos da po-
pulação do Estado, dos Municípios, da infra-estrutura 
e dos interesses daquela Unidade da Federação.

Muito obrigado a V.Exa.
O SR. ENIO BACCI – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ENIO BACCI (PDT – RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, para que conste 
em ata, registro que, em todas as votações, acompa-
nhei a orientação do partido, o PDT.

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PTB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
todas as votações anteriores, acompanhei a orienta-
ção do partido.

O Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário.

O SR. MARCUS VICENTE – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCUS VICENTE (PTB – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desejo 
apenas confirmar meu voto “não”, conforme orienta-
ção do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência vai continuar a votação até as 21h30min.

O SR. GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GILMAR MACHADO (PT – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
saudar a companheira Deputada Iara Bernardi, o Pre-
sidente Lula e o Ministro da Educação pela proposta 
sobre o FUNDEB, que é fundamental para a educa-
ção brasileira. Saúdo também todos os mineiros que 
lutaram por esse projeto.

Cumprimento todos os companheiros que, por 
muitos anos, sonharam com este momento. Saúdo a 
Comissão de Educação, que trabalhou com empenho, 
cujo Presidente, Deputado Paulo Delgado, está pre-
sente. Saúdo todos que realmente fizeram um grande 
esforço para que a educação brasileira hoje pudesse 
estar comemorando este primeiro passo, a votação em 
primeiro turno da matéria sobre o FUNDEB. O mesmo 
deve ocorrer no segundo turno da votação, para que 
possamos de fato assegurar a melhoria da remune-
ração dos profissionais da educação, especialmente, 
dos professores. Isso para mim é motivo de alegria, 
na condição de educador.

Cumprimento toda a Casa por esta brilhante vo-
tação. Hoje demos um grande exemplo ao País para 
melhorar a educação pública brasileira.

Muito obrigado.
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, nas 
votações anteriores, votei com o PPS.

O SR. WALTER PINHEIRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.
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O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, também parabenizo a Comissão 
Especial que analisou a proposta sobre o FUNDEB, e 
particularmente a Deputada Iara Bernardi, pela proeza 
de ter viabilizado a aprovação da matéria, de iniciativa 
do Executivo, complementada com a brilhante inter-
venção que a Câmara oferece aos professores, aos 
estudantes, enfim, à educação do País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trago 
ao Plenário notícia sobre as ações que a Associação 
Baiana dos Expostos ao Amianto – ABEA e a Asso-
ciação Brasileira dos Expostos ao Amianto – ABREA 
vêm realizando na Bahia e no Brasil.

O uso do amianto em nosso País é um escândalo 
para a saúde pública. A contaminação de trabalhadores 
e trabalhadoras devido à exposição a essa fibra tem 
provocado preocupação em inúmeras famílias pelo 
Brasil afora. A asbestose, o mesotelioma, o câncer 
nos pulmões são moléstias gravíssimas, já conheci-
das em todo o mundo como doenças provocadas pelo 
amianto. No Brasil já estamos convivendo com essa 
dura realidade.

Quero, nesse sentido, parabenizar a Associa-
ção Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
– ANAMATRA, que publicou em sua revista mensal 
uma excelente e esclarecedora matéria sobre o as-
sunto, intitulada Amianto: o mineral que mata.

Na Bahia, a Eternit infelizmente ainda utiliza o 
amianto. E já há ações judiciais em que ex-trabalhado-
res requerem indenizações contra a Eternit. São pes-
soas que trabalharam 10, 15, 20 anos na empresa e 
que recentemente se descobriram vítimas do amianto. 
São casos de asbestose.

A preocupação com a saúde dos trabalhadores 
e com a saúde dos consumidores da fibra deve pre-
valecer sobre a preocupação dos custos de produtos 
do fibrocimento. Essa preocupação tem predominado 
em muitos países. O uso do amianto está sendo ba-
nido em todo o mundo: até agora, são 42 países que 
baniram o amianto, entre eles a Alemanha, a Itália, a 
França, o Chile, a Argentina, a África do Sul, a Ingla-
terra e tantos outros.

Por incrível que pareça, na Bahia, um órgão do 
Estado responsável pela fiscalização ambiental, o CRA, 
promove um seminário em que os convidados e os te-
mas são todos eles do lobby do amianto, do lobby do 
mineral que mata. O seminário acontecerá nos dias 
25 e 26, nesta semana, e tem como único objetivo di-
vulgar uma mentira: a de que o amianto utilizado em 
nosso País não é cancerígeno. Mas como não é? E 
os casos já diagnosticados no Brasil?

O mais incrível é que o órgão do Governo Paulo 
Souto que promove o amianto, e que tem a compe-
tência de fiscalizar o meio ambiente, nunca fiscalizou 
o que diz respeito à contaminação desse mineral. É 
de se entranhar a atitude do CRA e de se perguntar 
qual é o interesse de um órgão fiscalizador promover 
um mineral que provoca câncer, e todo o mundo, li-
teralmente, sabe disso. Qual o financiamento para o 
seminário? São questões que devem ser respondidas. 
Afinal, trata-se de uma indústria de doentes e de mor-
tes, banida em todo o mundo.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. seja este pronun-
ciamento divulgado no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. EDINHO BEZ – Sr. Presidente, peço a 

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

V.Exa. a palavra. 
O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pela ordem. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, conforme já havia realizado pronun-
ciamento no mês de agosto de 2005, relativamente à 
defasagem do salário dos nossos aposentados, hoje, 
24 de janeiro, no Dia Nacional do Aposentado e em 
atenção aos fatos que nos cercam, venho à tribuna 
noticiar que a Federação das Associações de Aposen-
tados e Pensionistas de Santa Catarina reuniu hoje em 
Florianópolis centenas de aposentados protestando 
por melhor qualidade de vida.

A associação dos aposentados informa que o re-
ajuste do benefício pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor – INPC resulta em aumentos abaixo dos 
concedidos ao salário mínimo. De 1995 a 2005, houve 
crescimento de 60% do salário mínimo em relação aos 
benefícios. Some-se a isso ainda a insatisfação com a 
morosidade do Judiciário.

A Constituição Brasileira dispõe que “aos servido-
res titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, é assegurado regime de pre-
vidência de caráter contributivo e solidário, mediante 
contribuição do respectivo ente público, dos servidores 
ativos e inativos e dos pensionistas, observados crité-
rios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e 
o disposto neste artigo”.

Portanto, a Constituição equipara, a título de con-
tribuição previdenciária, os servidores ativos e inativos, 
bem como os pensionistas. Contudo, o que temos visto 
é a enorme defasagem, se for feita a comparação com 
o salário do trabalhador da ativa.

Pois bem, a questão da defasagem salarial, no 
que tange ao problema dos aposentados brasileiros, 
tem sido um problema constante na vida do brasileiro. 
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Ao invés de ser um benefício, mais parece um fardo, 
uma vez que as pessoas contribuem na expectativa 
de poderem ter uma vida digna, e acabam marginali-
zadas e desvalorizadas pelo sistema.

Esperava-se do Governo atual, como já ponderei 
no meu último pronunciamento a esse respeito, um tra-
tamento diferenciado aos aposentados e pensionistas, 
conforme promessas de campanha. Mas, infelizmente, 
o que temos presenciado é um tratamento desumano 
para com essas classes.

É obrigação deste Deputado, que representa o 
Estado de Santa Catarina, continuar levantando essa 
bandeira, visto que a situação dos aposentados é 
muitas vezes de verdadeira penúria. Sentimo-nos en-
vergonhados com o descaso com que esta matéria é 
tratada pelos dirigentes do País.

Senhores, hoje, Dia Nacional do Aposentado, 
quero imprimir um contorno mais enfático quanto à 
sensibilização dos Poderes Executivos deste País, em 
especial o Governo Federal. Além de lutarmos pelo au-
mento do salário mínimo, lutamos também para que 
um trabalhador, ao aposentar-se, tenha a segurança 
de que o valor de sua aposentadoria será mantido e 
equivalente ao do pessoal da ativa, evitando seu acha-
tamento, sob pena de estarmos contribuindo para o 
desequilíbrio social. 

Parabenizo essa classe tão massacrada pela 
perda do poder aquisitivo, que se encontra privada de 
viajar, de comprar remédios e, quem sabe, até de se 
alimentar. Por isso, na qualidade de Deputado Federal, 
juntamente com outros colegas, principalmente aqui do 
Congresso Nacional, continuo levantando a bandeira 
e defendendo essa justa e nobre causa, intercedendo 
em favor de uma qualidade de vida justa a essas pes-
soas que são verdadeiros guerreiros!

Era o que tinha a dizer.
A SRA. SELMA SCHONS – Sr. Presidente, peço 

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

V.Exa. a palavra. 
A SRA. SELMA SCHONS (PT – PR. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, esta Casa acabou de aprovar a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 415, de 2005, 
que cria o FUNDEB, um fundo destinado a financiar a 
educação básica como um todo.

Como professora, quero celebrar o avanço que 
o País, com este Governo, está propiciando ao setor 
da educação. Votamos hoje esta gloriosa medida, o 
FUNDEB, que cobre a educação de zero a 6 anos e 
reconhece que, no Brasil, o processo educativo co-
meça cedo.

O principal mérito do fundo é suceder e aperfei-
çoar o atual FUNDEF. A aprovação do FUNDEB lança 
um novo olhar sobre a escola pública. O FUNDEF finan-
cia apenas o ensino fundamental. Com o FUNDEB se 
investirá na educação infantil, no ensino fundamental, 
no ensino médio e na educação de jovens e adultos. O 
novo fundo atenderá diversas realidades dos alunos, 
em suas necessidades específicas, por série, idade e 
locais onde estudam.

Com a criação do FUNDEB, o montante de re-
cursos aplicados pela União, Estados e Municípios na 
educação básica pública será aumentado. Pelo menos 
60% dos recursos do FUNDEB, inclusive da comple-
mentação da União, são destinados ao pagamento dos 
salários dos profissionais do magistério, em exercício. 
Além de garantir mais recursos para a remuneração 
dos professores, o FUNDEB abrirá mais vagas nas 
escolas, especialmente na pré-escola, no ensino mé-
dio e na educação de jovens e adultos, possibilitará a 
melhoria da infra-estrutura das escolas e a formação 
continuada dos professores de toda a educação bási-
ca, não apenas do ensino fundamental, como ocorria 
com o FUNDEF.

Com duração de 14 anos, de 2006 a 2019, o 
FUNDEB será implantado de forma gradativa. Atual-
mente, o Ministério da Educação investe, em média, 
570 milhões de reais por ano para a complementação 
do FUNDEF. Até chegar ao quarto ano de vigência, o 
objetivo é atender 47,2 milhões de alunos com inves-
timentos públicos anuais de 50,4 bilhões de reais, dos 
quais 4,3 bilhões provenientes da União.

Como educadora, confesso que deposito uma 
grande esperança de que novos tempos virão com a 
aprovação do FUNDEB, porque ele aponta para um 
novo modelo de financiamento estratégico da educa-
ção básica no Brasil, que passa a ser tratada como 
política de Estado. Com o FUNDEB, problemas como 
o da qualidade e o da universalização do ensino básico 
finalmente serão atacados de frente pelos governantes 
brasileiros, seja na esfera federal, seja na estadual, seja 
na municipal. O Governo Lula está cumprindo com sua 
parte ao colocar em prática uma proposta de financia-
mento estável para todo o ensino básico. Finalmente, 
com o FUNDEB, o Brasil inscreve a educação como 
prioridade do País.

A proposta incluiu as creches que atendem a 
crianças de zero a 3 anos, o que representou uma 
grande vitória dos pais e dos educadores brasileiros, 
especialmente da educação infantil, e de todos aqueles 
que compreendem a importância da educação infantil 
no processo formativo do ser humano.

O FUNDEB vai permitir o aporte de mais recursos 
para o ensino básico. Também gostaria de ver o inves-
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timento de mais recursos no ensino superior público. 
O nosso Governo já está fazendo muito pelo ensino 
superior público, como fica bem demonstrado com os 
resultados do PROUNI. Para ajudar a ampliar mais ain-
da as vagas nas universidades brasileiras, apresentei 
a esta Casa uma PEC que cria o Fundo Nacional de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior 
– FUNDES, destinada a disciplinar os investimentos 
públicos no setor e a induzir mais recursos para as uni-
versidades federais, estaduais e municipais. Quando 
aprovada, a proposta ampliará de 18% para 25% os 
recursos da União vinculados à manutenção e desen-
volvimento da educação, e ainda instituirá uma contri-
buição social destinada especificamente à educação 
superior pública, a ser paga pelos que foram benefi-
ciados por cursos superiores gratuitos que resultaram 
em melhoria de renda e, portanto, da sua capacidade 
contributiva para a sociedade. Com os novos recursos 
seria possível criar, imediatamente, cerca de 600 mil 
novas vagas nas universidades públicas e pelo menos 
outras 25 mil por ano daqui para frente.

Por fim, Sr. Presidente, gostaria de reconhecer 
que a histórica vitória representada pela aprovação do 
FUNDEB na noite de hoje foi precedida pela coragem e 
visão de futuro do então Deputado Padre Roque Zim-
mermann, que apresentou, em 1999, a PEC nº 112, 
que previa a implantação do Fundo de Educação do 
Ensino Básico, ou seja, o FUNDEB. Por uma questão 
de justiça, destaco o trabalho desse companheiro de 
partido e de magistério na Universidade Estadual de 
Ponta Grossa, que adotou, como prioridade absoluta 
de seu mandato, a educação.

Parabéns ao  Governo Lula, que, neste período 
que dirige o País, está conseguindo evidenciar, final-
mente, que a educação é prioridade no Brasil.

E ressalte-se a retomada do Programa Casas 
Familiares Rurais, no qual se implementa novo pro-
cesso, nova pedagogia e se oferece alternativa para 
os agricultores rurais na educação. Por isso tudo é que 
nós, hoje, vibramos e celebramos.

Muito obrigada.
A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO – Sr. Pre-

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

V.Exa. a palavra.
A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB 

– RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, entre tantas matérias importantes que vota-
mos hoje, esta será importante para resgatar a ima-
gem da Câmara dos Deputados. Esta Casa está dando 
grande passo ao aprovar o FUNDEB. Trata-se de uma 
luta nossa para que fossem incluídas, principalmente, 
as crianças de zero a 3 anos. Hoje vemos um pouco 

desse sonho concretizado. Esperamos que a matéria 
seja logo encaminhada para sanção presidencial e 
que este ano possamos resgatar o ensino básico e o 
pré-escolar.

Sabemos que, hoje, os Municípios não conse-
guem acolher muitas crianças porque não têm con-
dições. O FUNDEB dará esse amparo, para que os 
pais possam ter mais tranqüilidade, com suas crian-
ças nas escolas.

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

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

O SR. BABÁ (PSOL – PA. Pela ordem. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a Câmara dos Deputados está sendo 
chamada a aprovar, a toque de caixa, com urgência 
constitucional, o Projeto de Lei nº 6.272, de 2005, do 
Poder Executivo, em substituição à Medida Provisória 
nº 258, que criou a Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, o Receitão, editada em 21 de julho e que tra-
mitou por 3 meses na Câmara dos Deputados, mas 
não foi aprovada pelo Senado Federal, perdendo sua 
validade em 18 de novembro.

Quando da apreciação da MP nº 258, o Gover-
no Federal adotou um comportamento absolutamente 
incompatível com o exame de uma questão transcen-
dental na história da previdência social pública brasi-
leira. Não permitiu e não aceitou o debate, a negocia-
ção, o acordo, optando pela imposição de uma fusão 
de receitas que historicamente caminharam de forma 
paralela, não porque desejassem, mas por serem um-
bilicalmente dissociadas e distintas.

Ainda agora impõe, de forma prepotente e into-
lerante, que o Secretário da Receita Federal acumule 
as funções de Secretário da Receita Previdenciária, 
justamente ele que está sendo investigado pelo Minis-
tério Público Federal por improbidade administrativa 
quando atuava na Bahia.

Todos sabemos que a fusão das receitas federal 
e previdenciária é imposição do Fundo Monetário In-
ternacional, que insiste em manter o controle sobre 
nossas contas públicas. Está no mesmo memorando 
de entendimento que previu as 2 infaustas e inglórias 
reformas da Previdência, a fusão do Banco do Brasil e 
da Caixa Econômica Federal, a privatização dos Bancos 
do Nordeste e da Amazônia e, certamente, o fator pre-
videnciário, o orçamento desagregado da Previdência 
e sua inclusão no Orçamento Fiscal e da Seguridade, 
a implantação do caixa único federal.

Usar o argumento de que a Receita Federal do 
Brasil vai reduzir o déficit da previdência social pública 
é zombar de nossa paciência, de nossa inteligência, 
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de nossa condição de entendermos a realidade que 
nos cerca.

Não há previdência pública no mundo que re-
sista ao crime organizado, ao saque, à pilhagem, à 
incompetência, ao roubo, às fraudes deste tamanho: 
130 bilhões de reais de déficit; 121 bilhões de reais de 
sonegação; 50 bilhões de reais de renúncias contribu-
tivas; 300 bilhões em créditos a receber.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o que deve ser 
dito – e tenho coragem de fazê-lo – é que os erros, de-
sacertos e falhas existentes na Previdência poderiam 
ser corrigidos se deixassem que auditores e procu-
radores trabalhassem sem que houvesse influências 
estranhas e o favorecimento ao calote.

Hoje é concreta a ameaça de se implodir o 
INSS.

Falta muito pouco, como passo a demonstrar: 

– é grande a fraude na Previdência, prin-
cipalmente a induzida de fora para dentro. São 
grandes as filas no INSS, já que sua gestão 
foi entregue a estranhos;

– é exponencial o grau de insatisfação 
de segurados (contribuintes) e beneficiários 
(aposentados e pensionistas) com a qualida-
de dos serviços;

– há escassez de material de expedien-
te, todo tipo de formulários e papel, inclusive 
higiênico, contas de água, aluguel, luz, telefo-
ne, fax estão atrasadas, os sistemas corpora-
tivos de informática são ruins e defasados, e 
equipamentos de rede estão no limite, quase 
virando sucata;

– o Orçamento Fiscal está cobrindo, é 
verdade, com recursos da Seguridade Social, 
especialmente COFINS e CPMF, o déficit da 
Previdência;

– há pressões fortes do mercado para a 
terceirização do Seguro de Acidentes do Tra-
balho, beneficiando bancos e seguradoras;

– a arrecadação bancária já não cobre 
há anos o financiamento de benefícios;

– há interesses difusos para a desone-
ração da folha de salários das empresas, em 
nome do tão falado Custo Brasil, livrando-as, 
como no Chile, da contribuição patronal para 
a Previdência;

– como os benefícios estão muito bai-
xos, não faria muita diferença adotar o mo-
delo chileno de previdência, assegurando um 
beneficio mínimo financiado para contribuição 
só do trabalhador, remetendo 10 milhões de 
segurados potenciais para os planos privados 

de previdência caso desejem uma aposenta-
doria digna;

– a receita previdenciária será utiliza-
da, no caixa único, para ampliar o superávit 
primário;

– o PREVCIDADE está no ar, com Pre-
feitos, inclusive os caloteiros, concedendo be-
nefícios do INSS, por intermédio de servidores 
seus – um convite à fraude;

– há planos sinistros para a terceirização 
(franqueamento) da concessão de benefícios, tal 
como aconteceu com as franquias dos Correios, 
em que elementos da base política do Governo 
passado e do atual foram beneficiados.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, insisto em afir-
mar que o Governo joga pesado para aprovar o Re-
ceitão, utilizando os mesmos argumentos usados na 
segunda reforma da Previdência. Argumentos retóricos, 
bombásticos, rotos, que não se apóiam na realidade.

Trata-se de atender ou não a uma exigência a 
mais do FMI.

Não há a menor possibilidade de o Governo re-
duzir o déficit previdenciário, que só aumentou com 
Lula. Não há a menor possibilidade de se reduzir a 
sonegação, que só aumentou com Lula.

Não há a menor possibilidade de reduzir a re-
núncia contributiva, que só aumentou com Lula. Falar 
em racionalização administrativa é bobagem. Os sis-
temas corporativos de informática não se falavam e 
não se falarão.

Imaginar que os auditores vão trabalhar de for-
ma integrada é mera suposição. Os 3.500 que eram 
da Previdência têm formação específica e não pode-
rão atuar, por exemplo, no plantão fiscal do Imposto 
de Renda, a não ser que voltem para a “Escolinha do 
Professor Raimundo”.

Os servidores de nível médio do INSS serão dis-
criminados no Receitão. O INSS deverá ceder 2.500 
servidores que não estavam em carreira específica da 
Receita Previdenciária. Irão para lá com funções grati-
ficadas do Ministério da Previdência e por ele pagas, 
sem qualquer vínculo funcional com a nova Secretaria, 
sem plano de saúde da GEAP.

Os servidores de nível médio da Receita, os Téc-
nicos, têm carreira e gratificação específicas que lhes 
asseguram o desempenho de sua missão, com salário 
inicial acima de 3 mil reais. Os Técnicos Previdenciários 
têm salário inicial abaixo de 1.500 reais. Haveria, no 
Receitão, técnicos de 1ª classe e de 2ª classe.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a 
divulgação deste pronunciamento pelos órgãos de 
comunicação da Casa.

Muito obrigado.
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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, 24 de janeiro de 2006 será 
uma data histórica para a educação brasileira. 

Há exatos 25 anos, este Deputado que lhes fala 
estava do lado de fora deste prédio, como Presidente 
da Associação dos Professores do Ensino Oficial de 
Pernambuco, empunhando uma faixa. Naquela oca-
sião eu defendia a aprovação da vinculação de 25% 
de recursos da União para a educação pública nos 
Estados e Municípios brasileiros. 

Hoje é um dia de festa não só aqui, mas certa-
mente também lá em cima, onde estão Darcy Ribeiro, 
Anísio Teixeira, Paulo Freire, Fernando de Azevedo e o 
querido Florestan Fernandes, que cumpriu 2 mandatos 
nesta Casa e foi reconhecido como um dos baluartes 
da educação pública brasileira. 

Meu aplauso àqueles que já se foram e, sobretu-
do, aos educadores de todo o País e suas entidades de 
classe pela aprovação em primeiro turno da proposta 
relativa ao FUNDEB. 

O SR. INÁCIO ARRUDA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero agregar àqueles que estão 
lá em cima a figura de Lourenço Filho, que junto com 
Anísio Teixeira fez a primeira grande reforma da edu-
cação brasileira.

Mas registro sobretudo, Sr. Presidente, a ausência 
do frisson midiático. A grande mídia brasileira deveria 
estar aqui, disparando flashes e fazendo chamadas em 
cadeia nacional. Esta sim é a matéria mais importante 
do período de convocação extraordinária. Nenhuma ou-
tra se compara à aprovação do FUNDEB, que acolhe 
as crianças desde o berço até o ensino médio. Esta 
matéria é extraordinária, talvez por isso esteja sendo 
votada neste período extraordinário.

Saúdo em especial o Presidente da Comissão 
Especial, Deputado Severiano Alves, que rodou o Brasil 
ao lado da Relatora da matéria, Deputada Iara Bernar-
di. Apesar de ter rejeitado a PEC nº 415/01 – um equí-
voco –, a Deputada aprovou o que era fundamental, 
estratégico para o Brasil, a garantia de uma educação 
mais ampla para o povo brasileiro. 

A Casa está de parabéns.
Muito obrigado.

 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 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, hoje fizemos uma reunião da ban-
cada do Nordeste, promovida pelo Deputado B. Sá. A 
dívida dos pequenos produtores rurais do Nordeste é 
uma calamidade. Eles não têm conseguido sequer tra-
balhar, porque os bancos estão tomando suas terras, 
com respaldo da Justiça. 

Matéria  que dispõe sobre a repactuação dessas 
dívidas já havia sido votada na Câmara, e o Senado 
Federal nomeou há pouco seus 2 Relatores: na Co-
missão de Assuntos Econômicos o Senador Fernan-
do Bezerra e na Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária um Senador de Pernambuco.

O Senador Renan Calheiros, Presidente do Se-
nado Federal, está cuidando dessa causa, tão impor-
tante para os produtores rurais do Nordeste.

Obrigado, Sr. Presidente.
O  SR. REGINALDO LOPES – Sr. Presidente, 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. REGINALDO LOPES (PT – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também 
eu queria registrar, com muita alegria, a aprovação do 
FUNDEB. Quem investe na preparação das crianças, 
dos adolescentes e dos jovens está na verdade cui-
dando do País. 

Sou Presidente da Frente Parlamentar da Ju-
ventude e lembro que, quando iniciamos este debate 
na Casa, há 3 anos, um dos grandes desafios que tí-
nhamos pela frente era universalizar o ensino médio, 
pois 70% dos nossos jovens não passavam da 8ª série. 
Com a aprovação do FUNDEB, vemos compensada 
nossa luta pela construção de uma política nacional 
voltada para a juventude, com atendimento também 
da educação infantil.

Parabéns  a esta Casa e ao Presidente Lula, que 
não tem medido esforços para investir na educação, 
combinando ações de aceleração escolar de jovens, 
de eliminação do analfabetismo, de investimento na al-
fabetização de adultos e de democratização do acesso 
à universidade pública. 

 O  SR. REINALDO BETÃO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. REINALDO BETÃO (PL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, parabenizo todos os aposentados do Bra-
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sil pelo transcurso do Dia Nacional do Aposentado, 
comemorado hoje.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para 
felicitar o Dr. Rodrigo Costa, diretor da UNIT do Rio 
de Janeiro, pelo maravilhoso trabalho de restauração 
e recuperação das rodovias federais do Estado, que 
estavam sem condições de tráfego. Cumprimento o 
Presidente Lula e o Ministro Alfredo Nascimento pelo 
carinho dispensado ao Estado do Rio de Janeiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 O  SR. HAMILTON CASARA – Sr. Presidente, 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. HAMILTON CASARA (PSDB – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de-
sejo apenas informar que votei com meu partido na 
votação anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Está 
feito o registro.

 O  SR. DR. RIBAMAR ALVES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje é 
um dos dias mais felizes da minha vida.

Eu estava no Maranhão, com o Governador José 
Reinaldo, no Palácio La Rocque, quando ele assinou, 
finalmente, a lei da progressão e promoção dos profes-
sores, que terão até o ano que vem um aumento salarial 
de 82%. No Maranhão elevamos de 70 mil para quase 
300 mil o número de estudantes no ensino médio.

E também hoje, Sr. Presidente, tive a felicidade de 
votar pela aprovação do FUNDEB, que será a redenção 
dos 16 Estados mais pobres do Brasil, principalmente 
os do Nordeste. Os recursos vinculados ajudarão na 
educação daquele povo tão excluído.

Parabenizo o Ministro Fernando Haddad, em es-
pecial o Sr. Francisco das Chagas, um dos idealizado-
res do FUNDEB, e toda a Comissão de Educação da 
Câmara dos Deputados.

Parabéns a todos nós. 
 O  SR. LEONARDO MATTOS – Sr. Presidente, 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. LEONARDO MATTOS (PV – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, obrigado 
a V.Exa. por ter autorizado a liberação de recursos para 
fazermos com que esta Casa seja definitivamente um 
exemplo levando-se em conta o aspecto da acessibilidade. 
Isso precisa ser manifestado. Eu gostaria até que divulgás-
semos essa informação para o Brasil, para que a Câmara 

dos Deputados seja tomada como exemplo. Queremos, 
num futuro muito próximo, ver essas galerias repletas de 
usuários de cadeiras de rodas, principalmente para cum-
primentá-lo e a toda a Mesa desta Legislatura.

Mas, Sr. Presidente, quero também pedir-lhe 
autorização para comunicar minha preocupação com 
um requerimento apresentado por nós em que solici-
tamos a criação de Comissão Externa para tratar da 
mortandade de peixes no Rio São Francisco causada 
por efluentes tóxicos. É importantíssimo que a Câmara 
dos Deputados comece a encontrar uma solução para 
essa contaminação. Não podemos deixar, em pleno 
ano de 2006, que o Rio São Francisco seja eliminado 
do cenário nacional por conta desses dejetos. Solicito 
a V.Exa. que coloque em votação o requerimento.

Muito obrigado.
 O  SR. GASTÃO VIEIRA – Sr. Presidente, peço 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela segunda 
vez nesta Legislatura, nós, Parlamentares, vivemos um 
momento extremamente importante para a educação 
brasileira. Primeiro o PROUNI, agora o FUNDEB. 

Os  Líderes concordaram com que os Deputados 
ligados à Comissão de Educação encaminhassem a 
votação, orientassem suas bancadas, numa homena-
gem àqueles que trabalharam duramente para que o 
FUNDEB fosse aprovado.

Por que isso aconteceu? Temos de louvar esta 
Casa. O texto que aqui chegou estava cheio de imper-
feições, trazia implicitamente a desarmonia e a discor-
dância da equipe econômica em relação a todos os pro-
jetos relacionados com a educação. Foi aperfeiçoado, 
mudanças foram introduzidas. Elas melhoraram, e muito, 
o texto, do que hoje esta Casa pode orgulhar-se.

Tão importante como a do Presidente da Re-
pública foi a contribuição da Câmara dos Deputados, 
que fez com que a educação brasileira vivesse hoje o 
grande momento de ver definida para os próximos 14 
anos a sua estrutura de financiamento.

Agradeço ao Ministro Fernando Haddad, sem-
pre disposto a nos ouvir, nunca intransigente, nunca 
prepotente, nunca dono da verdade. Foi S.Exa. que 
permitiu a construção dessa grande vitória da educa-
ção brasileira.

Muito obrigado.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Sr. Presidente, 

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

V.Exa. a palavra.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero 
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associar meu pronunciamento às palavras já proferidas 
por vários Parlamentares que chamaram a atenção 
para o momento histórico por nós vivenciado ao apro-
varmos a PEC do FUNDEB. Seguramente, a proposta 
de criação do FUNDEB constitui-se numa das mais 
importantes da pauta da convocação extraordinária.

Não  poderia deixar, Sr. Presidente, Deputado 
Inocêncio Oliveira, na condição de professora, de di-
rigente sindical, de militante, de quem há mais de 2 
décadas vem lutando em defesa da educação públi-
ca, particularmente em meu Estado, o Rio Grande do 
Norte, de homenagear os 2,5 milhões de professores 
e trabalhadores em educação pelo Brasil afora, que 
sonharam, que não perderam as esperanças, não de-
sistiram de lutar. Valeu a pena. Hoje a Câmara aprova, 
por unanimidade, a PEC do FUNDEB. 

Saúdo o Presidente Lula por cumprir o compro-
misso assumido, o de saldar a dívida com os educa-
dores, com a educação brasileira. Destaco também o 
papel do Ministro Fernando Haddad, e de sua equipe, 
que se comportou de forma democrática e muito con-
tribuiu para que a proposta avançasse. 

Por fim, Sr. Presidente, quero dizer do orgulho 
que nós do Partido dos Trabalhadores sentimos hoje 
ao ver esta Casa dar tão importante passo, relativo à 
aprovação da PEC que cria o FUNDEB.

Muito obrigada. 
O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lu-
gar, presto minha solidariedade à Deputada Angela 
Guadagnin. Um Parlamentar proferiu palavras que 
não dignificam a Deputada. Nós a conhecemos desde 
antes de atuar nesta Casa. Um Parlamentar, mesmo 
fora daqui, não pode usar deste expediente, agressão 
verbal contra a companheira Angela Guadagnin.

Tenho a dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, em segundo lugar, que hoje começamos a re-
volução na educação neste País, com o FUNDEB, do 
Governo Lula, conforme a proposta que esta Casa 
aprovou em primeiro turno. Temos a certeza de que a 
revolução da nossa educação começa hoje aqui.

Em terceiro lugar, Sr. Presidente, quero parabe-
nizar o Governo por já ter definido o valor do salário 
mínimo em 350 reais e a correção de 8% da tabela 
do Imposto de Renda. Isso efetivamente, com a an-
tecipação do salário para abril, é mais uma vitória do 
nosso Governo.

O SR. JAMIL MURAD – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

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

O SR. JAMIL MURAD (PCdoB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quem não está acostumado a observar o 
quadro político e o jogo de interesses muitas vezes tem 
dificuldade de perceber que estamos numa grande tem-
pestade, tempestade que significa luta de interesses.

O Brasil está mudando. Hoje, ao aprovar o Fundo 
de Desenvolvimento da Educação Básica, o FUNDEB, 
garantimos a valorização do profissional da educação 
e asseguramos recursos não só para a educação fun-
damental, não só para o ensino médio, mas também 
para a educação infantil. Foi-se além daquilo que era 
proposto. Muito bem. Além disso, o ensino superior tem 
merecido atenção. E ainda faremos a reforma univer-
sitária. Foram muitas as mudanças.

O segundo  motivo da minha alegria foi ter par-
ticipado hoje – convidado que fui – das negociações 
para o aumento do salário mínimo. Nesse encontro 
estavam presentes o Presidente da República, seus 
Ministros e as centrais sindicais. Saímos de lá com 
aumento de 350 reais para o salário mínimo, a partir 
de abril. Além disso, foi definida a correção da tabela 
do Imposto de Renda em 8%.

Então, são 2 grandes vitórias de repercussão 
popular que significam um avanço para melhorar a 
vida do povo brasileiro. Isso dá satisfação, isso jus-
tifica qualquer dificuldade, qualquer tempestade que 
temos enfrentado. 

Para defender o povo brasileiro é preciso ter co-
ragem de enfrentar os momentos mais difíceis. 

O SR. REINALDO GRIPP – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. REINALDO GRIPP (PL – RJ. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, no último dia 20, em solenidade no 
Município de Queimados, recebemos o Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e o Ministro da Saúde, Saraiva Felipe, 
para assinatura de convênios com recursos federais.

São 110 milhões de reais para a saúde pública 
da Baixada Fluminense, sendo que, desse montante, 
50 milhões foram destinados à retomada das obras de 
construção do Hospital Geral de Queimados, paralisa-
das há pelo menos 12 anos. Ele dará um novo rumo 
na assistência de urgência e emergência em toda a 
Metropolitana I, pois terá mais de 200 leitos, atendimen-
tos de clínica médica, maternidade, cirurgia cardíaca, 
cirurgia ortopédica, entre outros serviços.

Os outros 60 milhões de reais serão empregados 
na reforma e ampliação de unidades de atendimento 
pré-hospitalar fixo nos Municípios da região e na com-
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pra de equipamentos. As obras começam agora em 
março e devem ser concluídas em 18 meses.

Com esta afirmação do Presidente Lula – “Não 
tem um lugar no País que precise de mais atenção do 
que o povo da Baixada Fluminense; sempre pensamos 
em realizar uma forte política de investimento em saú-
de nesta região” –, podemos ter certeza da conquista 
do sonho de toda uma população. Lula ainda completa, 
identificando-se com a população local: “O povo da Bai-
xada tem a minha cara, é gente sofrida; eu lamento não 
ter conseguido fazer muito mais”. Disse isso, garantindo 
que voltará a cidade quando o hospital estiver pronto.

Muito obrigado, Presidente Lula, muito obrigado, 
Ministro Saraiva Felipe, por entenderem que o Município 
de Queimados, assim como toda a Baixada Fluminense, 
necessita de ajuda e a merece, pois a carência na saúde 
é muito grande e faz o povo sofrer ainda mais. Agora, 
com esse grande incentivo, que mais de 1 milhão de 
cidadãos estão recebendo, será minimizada a procura 
de assistência no Município do Rio de Janeiro.

Tenho orgulho de participar, junto ao Prefeito Ro-
gério do Salão, de todo o processo de conquistas para 
a melhoria da saúde em Queimados e na região.

Aproveito a oportunidade para agradecer ao Pre-
feito Lindberg, pelo empenho de levar o Presidente Lula 
ao Município de Queimados, e parabenizar o Cerimo-
nial da Presidência e o Subsecretário de Saúde, Dr. 
Roosevelt Régis Amorim, pela belíssima festa.

Saraiva Felipe salientou que o Hospital de Queima-
dos ajudará a desafogar o Hospital da Posse, em Nova 
Iguaçu. “Ele atenderá a população das cidades vizinhas 
e terá a mesma estrutura do Hospital da Posse. Além 
disso, aliviará a demanda nos hospitais do Rio”, disse.

Para a elaboração dos projetos de engenharia e ar-
quitetura do hospital, os recursos são de 1,5 milhão de re-
ais. A verba será repassada por meio de convênios com o 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense 
– CISBAF. De acordo com o Prefeito Carlos Rogério dos 
Santos, o Rogério do Salão, do PL, as obras devem ser 
retomadas em junho, com previsão de serem concluídas 
em 2008. A expectativa é de que a unidade possibilite 25,5 
mil internações e 600 mil atendimentos por ano.

Os 60 milhões de reais do Governo Federal serão 
adequados às 17 unidades de saúde que passarão a 
funcionar como unidades pré-hospitalares em Belford 
Roxo, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, São João de 
Meriti, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Paracam-
bi e Seropédica. Elas estarão abertas 24 horas por dia, 
com leitos de observação, e servirão de referência para 
o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. 
“Há um grande congestionamento nas emergências nos 
hospitais do Rio. Queremos que essas unidades atendam 
a população antes que ela as procurem”, ressaltou.

Era o que eu tinha a dizer.

Muito obrigado.
O SR. AFONSO HAMM – Sr. Presidente, peço a 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. AFONSO HAMM (PP – RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Inocêncio 
Oliveira, colegas Deputados, servidores desta Casa, orgu-
lho-me de estar na Câmara dos Deputados e de partici-
par deste momento, desta trajetória com agenda positiva. 
Nós, pari passu, em convocação extraordinária, temos 
votado fundamentos que favorecerão o desenvolvimento 
do nosso País. É  o caso da PEC do FUNDEB.

Eu, na qualidade de educador e professor, venho 
somar-me à valorização dos professores, à inserção, 
no caso desse fundo, das crianças e das creches e à 
inclusão das condições em escolas especiais.

Tenho certeza de que se trata de uma vitória da edu-
cação. O Brasil, para se tornar um país de Primeiro Mundo, 
tem de partir para a valorização dos seus, e isso começa 
pela educação infantil. Foi uma grande vitória do Congres-
so, uma vitória desta Casa, uma vitória, com certeza, da 
Nação. Somente assim o Brasil se desenvolverá.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação des-
te pronunciamento no programa A Voz do Brasil e nos 
órgãos de comunicação da Casa.

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

havendo mais quem queira votar, vou encerrar a vo-
tação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Está 
encerrada a votação.

A Presidência vai anunciar o resultado da votação:

VOTAÇÃO

Sim:    62
Não:   386
Abstenções:     3
Total:   451

É REJEITADO O DESTAQUE.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 536/2006 – DVS PFL – EXPRES-
SÃO: “PARA CADA REGIÃO POLÍTICO-ADMINISTRA-
TIVA” – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 24-1-06 21:16
Encerramento da votação: 24-1-06 21:49
Presidiram a Votação: Aldo Rebelo  Inocêncio 
Oliveira
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Matéria Retorna à Comissão Especial Para Que Seja 
Elaborada a Redação do Vencido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência congratula-se com a Casa, com a educação 
brasileira, com todos aqueles que fazem a educação, 
pela aprovação desta matéria.

Trata-se, sem sombra de dúvida, de uma gran-
de revolução para a educação brasileira. A partir de 
agora, durante 14 anos, mais 4 bilhões de reais serão 
incorporados à educação do nosso País, sobretudo ao 
ensino pré-escolar, às creches, ao ensino profissiona-
lizante e ao de segundo grau.

O Brasil está de parabéns! É assim que se faz 
com um país que deseja crescer, um país que tem de 
investir em educação, em informática, em conhecimento. 
Assim fazendo, o Brasil sairá do estágio de subdesen-
volvimento e irá para o de desenvolvimento.

V   – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

 COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS 
SRS.:

AMAPÁ

Coronel Alves PL 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Socorro Gomes PCdoB 
Total de Pará: 1

PARAÍBA

Marcondes Gadelha PSB 
Total de Paraíba: 1

SÃO PAULO

Marcelo Barbieri PMDB 
Telma de Souza PT 
Total de São Paulo: 2

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL 
Total de Roraima: 1

PARÁ

Nicias Ribeiro PSDB 
Total de Pará: 1

ACRE

Nilson Mourão PT 
Zico Bronzeado PT 
Total de Acre: 2
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TOCANTINS

Kátia Abreu PFL 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL 
Terezinha Fernandes PT 
Total de Maranhão: 2

CEARÁ

Almeida de Jesus PL 
José Pimentel PT 
Total de Ceará: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Ney Lopes PFL 
Total de Rio Grande do Norte: 1

PERNAMBUCO

Joaquim Francisco PFL 
Total de Pernambuco: 1

ALAGOAS

João Caldas PL 
Total de Alagoas: 1

BAHIA

Nelson Pellegrino PT 
Total de Bahia: 1

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Ivo José PT 
Marcello Siqueira PMDB 
ittorio Medioli PV 
Total de Minas Gerais: 4

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Total de Espírito Santo: 1

SÃO PAULO

Carlos Sampaio PSDB 
Durval Orlato PT 
Fernando Estima PPS 
Total de São Paulo: 3

DISTRITO FEDERAL

Wasny de Roure PT 
Total de Distrito Federal: 1

PARANÁ

Eduardo Sciarra PFL 
José Janene PP 
Total de Paraná: 2

RIO GRANDE DO SUL

Henrique Fontana PT 
Osvaldo Biolchi PMDB 
Total de Rio Grande do Sul: 2

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
cerro a sessão, convocando outra, Extraordinária, para 
amanhã, quarta-feira, dia 25, às 9h; convoco também 
Sessão Ordinária para amanhã, às 14 horas, com as 
seguintes

ORDENS DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES 
ESPECIAIS

(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 548-B, DE 2002 
(Do Senado Federal)

Continuação da discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 548-B, de 2002, que dá nova re-
dação ao § 1º do art. 17 da Constituição 
Federal, para disciplinar as coligações 
eleitorais; tendo pareceres: da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela admissibilidade (Relator: Dep. Inaldo 
Leitão); e da Comissão Especial, pela apro-
vação desta, pela admissibilidade e, no mé-
rito, pela rejeição das emendas de nºs 1 e 2 
(Relator: Dep. Pauderney Avelino).

SESSÃO ORDINÁRIA

URGÊNCIA 
(Art. 155 do Regimento Interno)

Votação

1 
PROJETO DE LEI Nº 4.186-C, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 4.186-C, de 2004, que altera os 
limites do Parque Nacional de Brasília; 
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tendo pareceres: da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel, pela aprovação deste e das Emendas 
de Plenário de nºs 1/04, 3/04, e 4/04, com 
substitutivo, e pela rejeição da Emenda de 
Plenário de nº 2/04 (Relator: Dep. Jorge 
Pinheiro); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e das Emendas de Plenário 
de nºs 1 a 4 (Relator: Dep. José Eduardo 
Cardozo). Pendente de parecer das Co-
missões de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania à Emenda de 
Plenário nº 5.

Discussão

2 
PROJETO DE LEI Nº 6.272-A, DE 2005 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei nº 6.272, de 2005 do Poder 
Executivo, que dispõe sobre a Adminis-
tração Tributária Federal; altera as Leis 
nºs 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 
10.683, de 28 de maio de 2003, 8.212, de 
24 de julho de 1991, 10.910, de 15 de ju-
lho de 2004, e a Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943; revoga 
dispositivos das Leis nºs 8.212, de 24 de 
julho de 1991, 9.317, de 5 de dezembro de 
1996 e 11.098, de 13 de janeiro de 2005, 
10.593, de 6 de dezembro de 2002; e dá 
outras providências. Pendente de parecer 
da Comissão Especial. 

3 
PROJETO DE LEI Nº 6.448, DE 2005 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 6.448, de 2005, que autoriza o 
Poder Executivo a alienar, por doação, um 
helicóptero Esquilo Biturbina para a Armada 
da República Oriental do Uruguai. Pendente 
de pareceres das Comissões: Parlamentar 
Conjunta do Mercosul; de Relações Exte-
riores e de Defesa Nacional; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

PRIORIDADE

Discussão

4 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 276-A, DE 2002 
(Do Poder Executivo)

Continuação da discussão, em primeiro 
turno, do Projeto de Lei Complementar nº 276-A, 
de 2002, que altera a Lei Complementar nº 90, de 
1º de outubro de 1997, que determina os casos 
em que forças estrangeiras possam transitar 
pelo território nacional ou nele permanecer tem-
porariamente; tendo pareceres: da Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, 
pela aprovação (Relator: Dep. Antônio Carlos 
Pannunzio); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, com substitu-
tivo (Relator: Dep. Ney Lopes).

AVISOS

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO 
 DE EMENDAS OU RECURSOS

I – EMENDAS
II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, combi-
nado com o art. 132, § 2º, do RICD.
Prazo para apresentação de recurso, art. 58, § 1º, do 
RICD: 5 Sessões

COM PARECERES FAVORÁVEIS 
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.821/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Fundação Rui Baromeu para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, com fins exclusivamente educativos, na cidade 
de Colatina, Estado do Espírito Santo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-1-06

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE  
EXPEDIENTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2006

Dia 25, 4ª-feira

15:00 ALEX CANZIANI (PTB – PR)
15:25 ALMIR SÁ (PL – RR)
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Dia 26, 5ª-feira

15:00 LUIZ CARREIRA (PFL – BA)
15:25 AMAURI GASQUES (PL – SP)

Dia 27, 6ª-feira

10:00 WAGNER LAGO (PDT – MA)
10:25 PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB – RR)
10:50 OSÓRIO ADRIANO (PFL – DF)
11:15 PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC)
11:40 SARNEY FILHO (PV – MA)
12:05 SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB – MA)
12:30 BERNARDO ARISTON (PMDB – RJ)
12:55 GERVÁSIO OLIVEIRA (PMDB – AP)
13:20 HAMILTON CASARA (PSDB – RO)

Dia 30, 2ª-feira

15:00 PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE)
15:25 JOÃO CORREIA (PMDB – AC)
15:50 EDUARDO VALVERDE (PT – RO)
16:15 ROBERTO MAGALHÃES (PFL – PE)
16:40 OSVALDO COELHO (PFL – PE)
17:05 MAURO BENEVIDES (PMDB – CE)
17:30 ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA)
17:55 JULIO SEMEGHINI (PSDB – SP)
18:20 WLADIMIR COSTA (PMDB – PA)

Dia 31, 3ª-feira

15:00 DURVAL ORLATO (PT – SP)
15:25 JAIRO CARNEIRO (PFL – BA)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

LOCAL: Plenário 13, Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pela Comissão: 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

TVR Nº 329/04 – do Poder Executivo – (MSC 640/2004) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 559, de 05 de novembro de 
2003, que autoriza a Associação Comunitária Cultural 
Garças a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Alto Garças, Estado de Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado JORGE BITTAR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 361/04 – do Poder Executivo – (MSC 826/2004) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 243, de 12 de junho de 
2003, que autoriza a Associação Cultura e Comunitária 
de Cesário Lange a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Cesário Lange, Estado de 
São Paulo”. 
RELATOR: Deputado PEDRO IRUJO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 384/04 – do Poder Executivo – (MSC 885/2004) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 164, de 16 de abril de 
2004, que autoriza a Associação Comunitária de Co-
municação e Cultura de Florestópolis a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Flores-
tópolis, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 417/04 – do Poder Executivo – (MSC 901/2004) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 708, de 15 de dezembro 
de 2003, que autoriza a Associação Comunitária, de 
Assistência Social e Educacional Ebenezer a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paulo 
Lopes, Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado PEDRO IRUJO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 443/05 – do Poder Executivo – (MSC 70/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 751, de 19 de dezembro 
de 2003, que autoriza a Associação e Movimento Co-
munitário Estandarte do Imbaú a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Imbaú, estado 
do Paraná”. 
RELATOR: Deputado PEDRO IRUJO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 545/05 – do Poder Executivo – (MSC 218/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 25 de novembro de 2003, 
que “Outorga concessão à Sociedade Serrado Verdes 
de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radio-
difusão sonora em onda média, sem direito de exclusi-
vidade, na cidade de Minaçu, Estado de Goiás””. 
RELATOR: Deputado PEDRO IRUJO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 581/05 – do Poder Executivo – (MSC 222/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
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o ato constante da Portaria nº 51, de 16 de janeiro de 
2004 que outorga autorização à Associação de Ra-
diodifusão Comunitária Majestade “FM” para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de So-
rocaba, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado PEDRO IRUJO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 608/05 – do Poder Executivo – (MSC 229/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 40, de 15 de janeiro de 
2004, que autoriza a Associação Comunitária de Co-
municação de União de Minas a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de União de Minas, 
Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado PEDRO IRUJO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 654/05 – do Poder Executivo – (MSC 550/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 207, de 14 de março de 
2005, que outorga permissão à Empresa de Radiodi-
fusão de Miracatu Ltda. para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada, na cidade 
de Santa Isabel do Pará, Estado do Pará” 
RELATOR: Deputado WALTER PINHEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 663/05 – do Poder Executivo – (MSC 562/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 243, de 02 de maio de 
2005, que outorga permissão à G. C. Comunicação 
S/C Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so-
nora em frequência modulada, na cidade de Belém, 
Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 702/05 – do Poder Executivo – (MSC 620/2005) 
– que “ Submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 212, de 14 de março de 
2005, que outorga permissão à SPC – SISTEMA PA-
RAENSE DE COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada no município de Uruará, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado WALTER PINHEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 703/05 – do Poder Executivo – (MSC 620/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 219, de 21 de março de 

2005, que outorga permissão à EMPRESA DE RADIO-
DIFUSÃO MIRACATU LTDA. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada no mu-
nicípio de Salinópolis, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado WALTER PINHEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 709/05 – do Poder Executivo – (MSC 629/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 82, de 16 de feverei-
ro de 2005, que outorga autorização à Associação 
Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico 
de Saudades para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Saudades, Estado de 
Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado PEDRO IRUJO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 736/05 – do Poder Executivo – (MSC 652/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 170, de 16 de fevereiro 
de 2005, que outorga autorização à Associação de 
Desenvolvimento Comunitário e Cultural de Regene-
ração (PI) ADERE para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Regeneração, 
Estado do Piauí”. 
RELATOR: Deputado VANDERLEI ASSIS. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Takayama, em 14/12/2005. 

TVR Nº 743/05 – do Poder Executivo – (MSC 672/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 755, de 19 de dezembro 
de 2003, que outorga autorização à Associação Rádio 
Comunitária Serra da Tiririca FM para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária, na cidade de Niterói, 
Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado JORGE GOMES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 763/05 – do Poder Executivo – (MSC 717/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 237, de 20 de abril de 
2005, que outorga autorização à Associação de Difu-
são Comunitária Erval para executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Erval Velho, 
Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO. 
PARECER: pela aprovação. 
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TVR Nº 764/05 – do Poder Executivo – (MSC 726/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacio-
nal o ato constante do Decreto de 18 de outubro de 
2005, que “Outorga concessão à Fundação Virginius 
da Gama e Melo, para executar, pelo prazo de quinze 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão de sons e imagens, com fins exclusivamente 
educativos, no Município de João Pessoa, Estado da 
Paraíba””. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Almir Moura, em 14/12/2005. 

TVR Nº 773/05 – do Poder Executivo – (MSC 745/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 39, de 15 de janeiro de 
2004, outorga autorização à Associação Comunitária 
dos Amigos de Amontada – Ceará – ASCOAMA para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na 
cidade de Amontada, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado JORGE GOMES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 775/05 – do Poder Executivo – (MSC 749/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 159, de 16 de fevereiro de 
2005, outorga autorização à Associação de Radiodifusão 
Comunitária Ecológica Jardim Guapimirim – Rádio JG 
FM para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, no 
município de Guapimirim, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado JOVINO CÂNDIDO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Almir Moura e João 
Mendes de Jesus, em 14/12/2005. 

TVR Nº 779/05 – do Poder Executivo – (MSC 750/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 8 de dezembro de 2003, 
que outorga concessão à Rádio Britto Ltda. para ex-
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Anicuns, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 782/05 – do Poder Executivo – (MSC 757/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 194, de 4 de junho de 
2003, que outorga permissão à Rádio Difusora Colíder 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Guarantã do Norte, 
Estado do Mato Grosso”. 

RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 784/05 – do Poder Executivo – (MSC 758/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 241, de 22 de abril de 
2005, que outorga permissão à ECOACRE RÁDIO, 
JORNAL E TELEVISÃO LTDA. para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
município de Plácido de Castro, Estado do Acre”. 
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 785/05 – do Poder Executivo – (MSC 758/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 242, de 22 de abril de 
2005, que outorga permissão à ECOACRE RÁDIO, 
JORNAL E TELEVISÃO LTDA. para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
município de Porto Walter, Estado do Acre”. 
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 789/05 – do Poder Executivo – (MSC 759/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 535, de 22 de dezembro 
de 2004, que outorga autorização à Associação de 
Rádio Difusão Comunitária “Rádio Consciência Rural 
de Marajó FM de São Sebastião da Boa Vista – Pará 
– ARCCRRURALDOMARAJÓ/FM” para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de São 
Sebastião da Boa Vista, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado WALTER PINHEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 790/05 – do Poder Executivo – (MSC 759/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 4, de 19 de janeiro de 
2005, que outorga autorização à Associação Comu-
nitária dos Moradores de João XXIII para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Fortaleza, Estado do Ceará”. 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 794/05 – do Poder Executivo – (MSC 761/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 574, de 14 de setembro de 
2005, que outorga autorização à Associação Comunitária 
Portal do Paraná a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Nova Londrina, Estado do Paraná”. 
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RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 796/05 – do Poder Executivo – (MSC 772/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 8 de novembro de 2005 
, que “Outorga concessão à REDE BRASILEIRA DE 
RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, no Município de Jataí, 
no Estado de Goiás””. 
RELATOR: Deputado BADU PICANÇO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Almir Moura, em 14/12/2005. 

TVR Nº 799/05 – do Poder Executivo – (MSC 801/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 177, de 16 de fevereiro 
de 2005, que autoriza a Associação Comunitária Sor-
riso a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Sorriso, Estado do Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 800/05 – do Poder Executivo – (MSC 802/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 240, de 22 de abril de 
2005, que outorga permissão à Ecoacre Rádio, Jornal 
e Televisão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, na cidade de Epita-
ciolândia, Estado do Acre” 
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 802/05 – do Poder Executivo – (MSC 803/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 274, de 14 de junho de 2005, que 
autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Cajamar, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO SCIARRA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 804/05 – do Poder Executivo – (MSC 818/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria n° 2.644, de 28 de novembro 
de 2002, que outorga permissão à Fundação Quilombo 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, com fins exclusivamente educativos, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas”. 
RELATOR: Deputado CARLOS NADER. 
PARECER: pela aprovação. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

LOCAL: Plenário 01 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGÊNCIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.297/04 – da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
– (MSC 673/2002) – que “aprova o texto do Acordo de 
Cooperação Cultural entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República da Armênia, 
celebrado em Brasília, em 7 de maio de 2002”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

URGÊNCIA ART. 155 RICD 

PROJETO DE LEI Nº 4.835/05 – do Poder Executivo 
– (MSC 115/2005) – que “institui a Gratificação de Con-
dição Especial de Função Militar – GCEF, devida aos 
militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Mi-
litar dos ex-Territórios Federais do Amapá, Rondônia e 
Roraima e do antigo Distrito Federal, altera dispositivos 
da Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002, dispõe sobre 
a reorganização e a remuneração da Carreira Policial 
Civil dos ex-Territórios Federais do Acre, Amapá, Ron-
dônia e Roraima, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado AGNALDO MUNIZ. 
PARECER: constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste e das Emendas da Comissão de Se-
gurança Pública e Combate ao Crime Organizado. 

AVISOS  
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 

EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 31-01-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 73/99 – da Sra. Nice Lobão 
– que “dispõe sobre o ingresso nas universidades fe-
derais e estaduais e dá outras providências”. (Apen-
sados: PL 3627/2004 e PL 615/2003 (Apensado: PL 
1313/2003)) 
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-01-06 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 5.919/05 – do Poder Executivo 
– (MSC 596/2005) – que “cria mil novecentos e cin-
qüenta e um cargos da Carreira da Seguridade Social 
e do Trabalho, para o Quadro do Ministério do Trabalho 
e Emprego, e extingue dois mil cento e noventa e um 
cargos vagos disponíveis no Sistema de Pessoal Civil 
da Administração Federal – SIPEC, e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.142/05 – do Sr. Inocêncio Oli-
veira – que “modifica o Art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 
de dezembro de 1971”. 
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI-
CO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LOCAL: Plenário Professor Roberto Campos nº 5 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 249/05 – do 
Poder Executivo – (MSC 250/2005) – que “dispõe so-
bre a política de resseguro, cosseguro, retrocessão e 
sua intermediação, de seguro no exterior e as opera-
ções em moeda estrangeira do setor securitário, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Nelson Marquezelli (PTB-SP), pela aprovação, 
com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Léo Alcântara, Luciana 
Genro e Ronaldo Dimas, em 07/12/2005. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

LOCAL: Plenário 04 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

URGÊNCIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.897/05 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 185/2005) – que “aprova o texto da 

Convenção entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da África do Sul 
para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fis-
cal em Relação aos Impostos sobre a Renda, firmado 
em Pretória, em 8 de novembro de 2003”. 
RELATOR: Deputado VIRGÍLIO GUIMARÃES. 
PARECER: Parecer do relator, Dep. Virgílio Guimarães, 
pela adequação financeira e orçamentária e, no méri-
to, pela aprovação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.912/05 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 272/2005) – que “aprova o texto da 
Convenção entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Bolivariana da 
Venezuela para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a 
Evasão Fiscal em Matéria de Imposto sobre a Renda, 
assinada em Caracas, em 14 de fevereiro de 2005”. 
RELATOR: Deputado VIRGÍLIO GUIMARÃES. 
PARECER: Parecer do relator, Dep. Virgílio Guimarães, 
pela adequação financeira e orçamentária e, no méri-
to, pela aprovação. 

URGÊNCIA ART. 155 RICD 

PROJETO DE LEI Nº 4.591/04 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “altera a Lei nº 10.482, de 3 de julho de 2002, que 
dispõe sobre os depósitos judiciais e extrajudiciais de 
tributos, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal e 
dá outras providências. NOVA EMENTA: Dispõe sobre 
os depósitos judiciais de tributos, no âmbito dos Es-
tados e do Distrito Federal, e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 4640/2004) 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: Parecer do relator, Dep. João Magalhães, 
pela não implicação da matéria com aumento ou dimi-
nuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo 
pronunciamento quanto à adequação financeira e orça-
mentária e, no mérito, pela aprovação do Projeto 4.591-
C/04 (Substitutivo do Senado Federal), com emendas. 
Vista ao Deputado Carlito Merss, em 01/06/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 4.835/05 – do Poder Executivo 
– (MSC 115/2005) – que “institui a Gratificação de Con-
dição Especial de Função Militar – GCEF, devida aos 
militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Mi-
litar dos ex-Territórios Federais do Amapá, Rondônia e 
Roraima e do antigo Distrito Federal, altera dispositivos 
da Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002, dispõe sobre 
a reorganização e a remuneração da Carreira Policial 
Civil dos ex-Territórios Federais do Acre, Amapá, Ron-
dônia e Roraima, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: Parecer do relator, Dep. José Pimentel, pela 
adequação financeira e orçamentária do Projeto e pela 
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inadequação financeira e orçamentária das Emendas nºs 
1/05, 2/05, 3/05, 4/05, 5/05, 6/05, 7/05, 8/05, 9/05, 10/05, 
11/05, 12/05, 13/05, 14/05, 15/05, 16/05, 17/05, 18/05, 
19/05, 20/05, 21/05 e 22/05 apresentadas na Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 31-01-06 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.741/00 – do Poder Executivo 
– (MSC 1657/2000) – que “altera e revoga dispositivos 
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, define e 
estende às sociedades de grande porte disposições 
relativas à elaboração e publicação de demonstrações 
contábeis e dispõe sobre os requisitos de qualificação 
de entidades de estudo e divulgação de princípios, nor-
mas e padrões de contabilidade e auditoria como Or-
ganizações da Sociedade Civil de Interesse Público”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

LOCAL: Plenário 14 do Anexo II. 
HORÁRIO: 10h. 

REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.164/05 – da Sra. Maria Lúcia 
Cardoso – que “altera o inciso I do art. 1º da Lei nº 
9.991, de 24 de julho de 2000, prorrogando até 31 de 
dezembro de 2010, a obrigação de as concessionárias 
e permissionárias de serviços públicos de distribuição 
de energia elétrica aplicarem, no mínimo, cinqüenta 
centésimos por cento de sua receita operacional líquida 
em programas de eficiência energética no uso final”. 
RELATOR: Deputado B. SÁ. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 
Vista à Deputada Rose de Freitas, em 18/01/2006. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
 E DE DEFESA NACIONAL 

LOCAL: Plenário 03 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

MENSAGEM Nº 730/04 – do Poder Executivo – (AV 
1308/2004) – que “submete à consideração do Con-
gresso Nacional o texto do Tratado de Extradição entre 
a República Federativa do Brasil e a Romênia, celebra-
do em Brasília, em 12 de agosto de 2003”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CASTELO. 
PARECER: pela aprovação. 

MENSAGEM Nº 437/05 – do Poder Executivo – (AV 
695/2005) – que “submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto da Convenção entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo de Federa-
ção Russa para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a 
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, 
celebrado em Brasília, em 22 de novembro de 2004”. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Jair Bolsonaro, em 07/12/2005. 

MENSAGEM Nº 452/05 – do Poder Executivo – (AV 
729/2005) – que “submete, ao Congresso Nacional, o 
texto do Acordo de Assistência Jurídica Mútua em Matéria 
Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do 
Norte, celebrado em Londres, em 7 de abril de 2005”. 
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO. 
PARECER: pela aprovação e pela inclusão, através 
de requerimento, da Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado para análise quanto 
ao mérito da matéria. 

MENSAGEM Nº 545/05 – do Poder Executivo – (AV 
885/2005) – que “submete à consideração do Congresso 
Nacional o texto das emendas à Convenção Internacio-
nal sobre Busca e Salvamento Marítimo, 1979”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO. 
PARECER: pela aprovação. 

MENSAGEM Nº 673/05 – do Poder Executivo – (AV 
1068/2005) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto do Acordo entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Angola sobre Extradição, assinado em Brasília, em 
3 de maio de 2005”. 
RELATOR: Deputado PASTOR FRANKEMBERGEN. 
PARECER: pela aprovação. 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COM-
BATE AO CRIME ORGANIZADO 

LOCAL: Anexo II, Plenário 6 
HORÁRIO: 14h30 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGÊNCIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.975/05 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 160/05) – que “Aprova o texto do 
Acordo de Cooperação Mútua entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica Oriental do Uruguai para combater o Tráfego de 
Aeronaves Envolvidas com Atividades Ilícitas Transna-
cionais, assinado em Montevidéu, em 14 de setembro 
de 2004”. 
RELATOR: Deputado BOSCO COSTA. 
PARECER: pela aprovação. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

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”

LOCAL: Plenário 9 do Anexo II 

HORÁRIO: 15h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Instalação da Comissão e Eleição do Presidente e dos 
Vice-Presidentes. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONS-
TITUIÇÃO Nº 457-A, DE 2005, DO SENADO FE-

DERAL, QUE “ALTERA O ART. 40 DA CONSTITUI-
ÇÃO FEDERAL, RELATIVO AO LIMITE DE IDADE 
PARA A APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DO 

SERVIDOR PÚBLICO EM GERAL, E ACRESCEN-
TA DISPOSITIVO AO ATO DAS DISPOSIÇÕES 

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS”.

LOCAL: Plenário 3 do Anexo II 
HORÁRIO: 15h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Definição da agenda dos trabalhos;
Deliberação de requerimentos. 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 1/05 Do Sr. José Pimentel 
– (PEC 457/2005) – que “requer sejam convidados 
presidentes de entidades a comparecerem em au-
diência pública a esta Comissão Especial da PEC 
457-A, de 2005”. 

REQUERIMENTO Nº 2/05 Do Sr. Isaías Silvestre – (PEC 
457/2005) – que “requer que seja convidada a Entidade 
ANAMATRA a comparecer em audiência pública a esta 
Comissão Especial da PEC 457-A, de 2005”. 

REQUERIMENTO Nº 3/05 Do Sr. José Carlos Macha-
do – (PEC 457/2005) – que “solicita sejam convidadas 
as autoridades a seguir nominadas para serem ouvidas 
em AUDIÊNCIA PÚBLICA, para esclarecerem aspec-
tos relacionados à PEC nº 457-A de 2005, que trata da 
ampliação da idade para aposentadoria compulsória 
aos 75 anos”. 

REQUERIMENTO Nº 4/05 Do Sr. José Carlos Macha-
do – (PEC 457/2005) – que “solicita sejam convidadas 
as autoridades a seguir nominadas para serem ouvidas 
em AUDIÊNCIA PÚBLICA, para esclarecerem aspec-
tos relacionados à PEC nº 457-A de 2005, que trata da 
ampliação da idade para aposentadoria compulsória 
aos 75 anos”. 

REQUERIMENTO Nº 5/05 Do Sr. José Carlos Macha-
do – (PEC 457/2005) – que “solicita sejam convidadas 
as autoridades a seguir nominadas para serem ouvidas 
em AUDIÊNCIA PÚBLICA, para esclarecerem aspec-
tos relacionados à PEC nº 457-A de 2005, que trata da 
ampliação da idade para aposentadoria compulsória 
aos 75 anos”. 

REQUERIMENTO Nº 6/05 Do Sr. Júlio Cesar – (PEC 
457/2005) – que “requer seja convidado o Excelentís-
simo Senhor Desembargador João Batista Machado, 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí 
e Coordenador indicado pelo Colégio Permanente 
de Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados 
Brasileiros para acompanhar a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 457, de 2005”. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 524-A, DE 2002, QUE “ACRESCENTA 
ARTIGO AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITU-

CIONAIS TRANSITÓRIAS, A FIM DE INSTITUIR 
O FUNDO PARA A REVITALIZAÇÃO HIDROAM-
BIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ-

VEL DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO”

LOCAL: Plenário 13 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 
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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discussão e votação do parecer do relator. 

III – COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO 

2ª REUNIÃO DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA  
EXTRAORDINÁRIA

Local: Plenário 2, Anexo II
Horário: 10h30

PAUTA

A – Relatórios 

PROJETO DE LEI Nº 40, DE 2005-CN que “estima a 
Receita e Fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 2006” – apresentação, discussão e vota-
ção dos Relatórios Setoriais apresentados à Proposta 
Orçamentária para 2006:
1) Poderes do Estado e Representação. 
RELATORA SETORIAL: Senadora LÚCIA VÂNIA 
2) Justiça e Defesa. 
RELATOR SETORIAL: Deputado AMAURI GASQUES 
3) Fazenda, Desenvolvimento e Turismo. 
RELATOR SETORIAL: Deputado ANIVALDO VALE. 
4) Infra-Estrutura. 
RELATOR SETORIAL: Deputado JOSÉ PRIANTE. 
5) Saúde. 
RELATOR SETORIAL: Deputado CLÁUDIO CAJADO. 
6) Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
RELATOR SETORIAL: Senador JOÃO RIBEIRO.
7) Integração Nacional e Meio Ambiente. 
RELATOR SETORIAL: Deputado JOSÉ CHAVES. 
8) Planejamento e Desenvolvimento Urbano. 
RELATOR SETORIAL: Deputado NELSON MEURER. 

AVISO Nº 32/2005-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, cópia do Acórdão nº 1.166, de 2005 – TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentaram referente à auditoria relativa à exe-
cução do Programa de Trabalho 26.782.0230.10CL.0002 
(Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Es-
pírito Santo) – (TC 006.720/2004-1).
RELATOR: Deputado WASNY DE ROURE.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria.

AVISO Nº 40/2005-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional, cópia do Acórdão nº 962, de 2005 – TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentaram, referente ao Levantamento de 
Auditoria nas obras do Complexo Viário Jacu-Pêssego, 
em São Paulo (TC 007.533/2005-1).
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES.

VOTO: Pela solicitação ao Tribunal de contas da União, 
com fulcro no art. 71, VII, da Constituição Federal, escla-
recimentos sobre a vigência do Contrato nº 0020701000, 
relacionado com as obras de construção do Comple-
xo Jacu-Pêssego, e, se for o caso, da necessidade de 
incluí-lo no Anexo VI da Lei nº 11.100/05 (LOA/2005), 
para que se possa tomar uma decisão sobre a maté-
ria, tendo em vista o teor do item 9.5 do Acórdão nº 
962/2005 (Plenário), com redação alterada pelo item 
9.2 do Acórdão 1.618/2005 (Plenário), e o encerramento 
da vigência dos Contratos de Repasse nºs 0165279-39 
(SIAFI 508216) e 0172231-01 (SIAFI 517967).

AVISO Nº 53/2005-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional, cópia do Acórdão nº 1.709/2005 – TCU, 
(Plenário), bem como do Relatório e do Voto que o 
fundamentaram, sobre Monitoramento ao Projeto de 
Irrigação Flores de Goiás (TC 003.586/2001-4)”.
RELATOR: Deputado HUMBERTO MICHELES.
Não foram apresentadas emendas.

VOTO: pela manutenção do bloqueio dos recursos fede-
rais incidente sobre as dotações consignadas no subtí-
tulo 20.607.0379.5252.0101 (implantação do perímetro 
de irrigação Flores de Goiás com 26.500 ha no Estado 
de Goiás – no município de Flores de Goiás – GO), sob 
responsabilidade da UO 53.101 -Ministério da Integra-
ção Nacional), na forma indicada no Anexo VI da Lei nº 
11.100/2005, porém, permita, em caráter excepcional, a 
liberação de recursos para a realização de obras emer-
genciais na Barragem Paranã, de modo a garantir as in-
tervenções necessárias e complementares para o enfren-
tamento do período chuvoso 2005/2006, de acordo com 
os termos do projeto de decreto legislativo em anexo.

AVISO Nº 09/2005-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, o Relatório das Atividades do Tribunal de Con-
tas da União, referente ao exercício de 2004”.Aviso nº 
07/2005-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional, em 
cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 71 da Cons-
tituição Federal, o Relatório das Atividades do Tribunal 
de Contas da União, referente ao exercício de 2004. (4º 
Trimestre).Aviso nº 56/2004-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional Relatório das Atividades deste Tribunal, 
referente ao 3º trimestre do exercício de 2004”.
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria.

MENSAGEM Nº 53/2002-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional o Relatório do resultado da implemen-
tação da Lei nº 10147, de 21 de dezembro de 2000, 
relativamente aos preços ao consumidor dos produtos 
referidos no seu artigo 1º”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria, uma vez cum-
prida a obrigação estabelecida na Lei nº 10.147.
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MENSAGEM Nº 202/2002-CN, que “encaminha ao 
Congresso Nacional o Relatório do resultado da im-
plementação da Lei nº 10147, de 21 de dezembro de 
2000, relativamente aos preços ao consumidor dos 
produtos referidos no seu artigo 1º”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria, uma vez cum-
prida a obrigação estabelecida na Lei nº 10.147.

MENSAGEM Nº 26/2003-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional o Relatório do resultado da implemen-
tação da Lei nº 10147, de 21 de dezembro de 2000, 
relativamente aos preços ao consumidor dos produtos 
referidos no seu artigo 1º”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria, uma vez cum-
prida a obrigação estabelecida na Lei nº 10.147.

B – Recurso
Do Sr. Roberto Saturnino “contra a recusa de emendas 
pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização”. (referente ao OF. CCAI nº 96/2005 
de 24 de novembro de 2005, da Comissão Mista de 
Controle das Atividades de Inteligência, com resposta 
através do Ofício nº P- 469/2005-CMO, de 08 de de-
zembro de 2005). 

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (14 DIAS)

DECURSO: 7º dia
ÚLTIMO DIA: 1-2-2006

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 277/2006, que “abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e das Relações Exteriores, 
no valor de R$ 74.564.000,00 (setenta e quatro mi-
lhões, quinhentos e sessenta e quatro mil reais), para 
os fins que especifica.”

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES 
 PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA  
ÀS COMISSÕES 

EM 24-1-06: 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.541/2001 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.636/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.802/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.851/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.876/2005 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.891/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.918/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.929/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.944/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.946/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.952/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.955/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.958/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.962/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.967/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.968/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.972/2005 
PROJETO DE LEI Nº 4.746/2005 
PROJETO DE LEI Nº 5.451/2005 

(Encerra-se a sessão às 21 horas e 51 
minutos.)

PARECERES

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 Nº 1.375-A, DE 2004 

(Da Comissão de Relações Exteriores e  
de Defesa Nacional) 

AVISO Nº 220/04

Aprova o texto do Memorando de 
Entendimento entre a República Fede-
rativa do Brasil e a República Argentina 
para o Estabelecimento de um Mecanismo 
Permanente de Intercâmbio de Informa-
ções sobre Circulação e o Tráfico Ilícito 
de Armas de Fogo, Munições, Explosivos 
e Outros Materiais Correlatos, assinado 
em Buenos Aires, em 16 de outubro de 
2003; tendo pareceres da Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, pela aprovação (relator: DEP. 
WANDERVAL SANTOS) e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa (relator: DEP. JOSÉ 
EDUARDO CARDOZO).

Despacho: Às Comissões de Seguran-
ça Pública e Combate Ao Crime Organizado 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação dos Pareceres das Comissões de Se-
gurança Pública e Combate ao Crime Organizado e 
Constituição e Justiça e de Cidadania
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COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

I – Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo nº. 1.375/2004 
aprova o texto do Memorando de Entendimento entre a 
República Federativa do Brasil e a República Argentina 
para o Estabelecimento de um Mecanismo Permanen-
te de Intercâmbio de Informações sobre Circulação e o 
Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, Munições, Explosivos 
e Outros Materiais Correlatos.

Em seus termos mais gerais, as Partes acordantes 
atribuem competência, respectivamente, à Coordenação 
Geral de Combate aos Ilícitos Transnacionais do Minis-
tério das Relações Exteriores da República Federativa 
do Brasil, de um lado, e à Direção de Segurança Inter-
nacional, Assuntos Nucleares e Espaciais do Ministé-
rio das Relações Exteriores, Comércio Internacional e 
Culto da República Argentina, de outro, para solicitar e 
responder às questões que forem de interesse de cada 
Parte a respeito do controle, comercialização e fiscali-
zação de armas de fogo, munições, explosivos e outros 
materiais correlatos.

Pela Parte brasileira, ficam estabelecidas as se-
guintes Autoridades de aplicação, com as respectivas 
áreas de competência na geração de informações:

– Secretaria Nacional de Segurança Pú-
blica do Ministério da Justiça: solicitações re-
lativas a questões contempladas na Decisão 
Mercosur/CMC/DEC nº 7/98;

– Direção de Combate ao Crime Organi-
zado da Polícia Federal: solicitações relativas 
a registro de armas de uso civil, a licenças de 
importação e exportação de armas de uso civil, 
e à identificação de grupos responsáveis pelo 
tráfico ilícito de armas de fogo, munições, ex-
plosivos e outros materiais afins, bem como 
o respectivo modus operandi;

– Direção de Fiscalização de Produtos 
Controlados do Comando do Exército: solici-
tações relativas a licenças de importação e 
exportação de armas de uso civil e militar;

– Agência Brasileira de Inteligência do 
Gabinete de Segurança Institucional da Presi-
dência da República: solicitações relativas a in-
teligência estratégica e a grupos responsáveis 
pelo tráfico ilícito de armas de fogo, munições, 
explosivos e outros materiais afins, bem como 
o respectivo modus operandi.

– Pela Parte argentina, ficam estabele-
cidas as seguintes Autoridades de aplicação, 
com as respectivas áreas de competência na 
geração de informações:

– Secretaria de Segurança Interior do 
Ministério da Justiça, Segurança e Direitos 
Humanos: solicitações relativas a questões 
contempladas na Decisão Mercosur/CMC/
DEC nº. 7/98;

– Registro Nacional de Armas: solicita-
ções relativas a registro e licenças de impor-
tação e exportação de armas de uso civil;

– Secretaria Executiva da Comissão Na-
cional de Controle de Exportações Sensitivas 
e Material Bélico: solicitações relativas a licen-
ças de importação e exportação de armas de 
uso militar;

– Secretaria de Inteligência: assessora-
mento dos demais organismos a respeito de 
questões relativas à identificação de grupos 
responsáveis pelo tráfico de armas de fogo, mu-
nições, explosivos e outros materiais correlatos, 
bem como do respectivo modus operandi.

O texto determina também que a Parte recebe-
dora manterá o nível de confidencialidade requerido 
pela Parte fornecedora, e que, nos casos em que a 
informação requerida seja parte de uma investigação 
judicial, de acordo com o previsto no Protocolo de As-
sistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais, ambas 
as Partes prestarão a mais ampla assistência jurídica 
mútua para a investigação de delitos relacionados com 
o tráfico ilícito de armas de fogo, munições e outros 
materiais correlatos.

Em sua Exposição de Motivos ao Excelentíssimo 
Presidente da República, o Ministro de Estado das Re-
lações Exteriores afirma que o Memorando constituirá 
instrumento imprescindível para o estabelecimento de 
um novo patamar no relacionamento com a Repúbli-
ca Federativa da Argentina, servindo de modelo para 
iniciativas similares com outros países, com vistas ao 
combate ao contrabando de armas e inserindo-se entre 
os objetivos que se pretende sejam alcançados com a 
aprovação recente do Estatuto do Desarmamento.

Em Despacho datado de 21/09/2004, o Projeto 
de Decreto Legislativo nº. 1.375/2004 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 que 
dispõe o art. 54, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados (RICD).

É o Relatório. 

II – Voto do Relator

O Projeto de Decreto Legislativo nº. 1.375/2004 
foi distribuído a esta Comissão Permanente por tratar 
de assunto atinente ao controle e comercialização de 
armas, e combate ao contrabando, nos termos em 
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que dispõem as alíneas “b” e “c”, do inciso XVIII, do 
art. 32, do RICD.

Concordamos inteiramente com o mérito do texto 
que ora se aprecia, por entendermos que, tanto a globa-
lização da violência, quanto a contribuição que o contra-
bando de armas de fogo representa para o crescimento 
da violência e da criminalidade internas, bem como a 
evidência da necessidade da organização institucional do 
bloco regional no sentido de tornar efetivos os esforços 
nacionais contra operadores do crime que se organizam 
em escala internacional, apontam para a ineficácia de 
ações policiais e jurídicas isoladas, restritas às fronteiras 
do País. Preocupações desta ordem já estão presentes 
nas disposições do Estatuto do Desarmamento recen-
temente aprovado, onde, pela primeira vez, o Legislador 
introduz em nosso ordenamento jurídico a tipificação do 
crime de tráfico internacional de arma de fogo.

Do exposto, e por entendermos que a proposi-
ção se constitui em aperfeiçoamento oportuno e con-
veniente para o ordenamento jurídico federal, somos 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto Legislativo 
nº. 1.375/2004, na forma em que foi originalmente re-
digido. 

Sala da Comissão,  3 de novembro de 2004. 
– Deputado Wanderval Santos, Relator.

III – Parecer da Comissão 

 A Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, em reunião ordinária realizada 
hoje, opinou pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 1.375/04, nos termos do Parecer do Re-
lator, Deputado Wanderval Santos. 

 Estiveram Presentes os Senhores Deputados:
 Wanderval Santos – Presidente, Coronel Alves e 

João Campos – Vice-Presidentes, Alberto Fraga, Paulo 
Pimenta, Pompeo de Mattos, Ronaldo Vasconcellos, 
Sandes Júnior e Vander Loubet – Titulares; Antonio 
Carlos Biscaia, Juíza Denise Frossard e Perpétua Al-
meida – Suplentes. 

Sala da Comissão, 9 de novembro de 2004.– 
Deputado Wanderval Santos, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

I – Relatório

A proposição epigrafada aprova o texto do Memo-
rando de Entendimento entre a República Federativa 
do Brasil e a República Argentina para o Estabeleci-
mento de um Mecanismo Permanente de Intercâmbio 
de Informações sobre Circulação e o Tráfico Ilícito de 
Armas de Fogo, Munições, Explosivos e Outros Ma-
teriais Correlatos, assinado em Buenos Aires, em 16 
de outubro de 2003.

Dispõe, outrossim, que ficarão sujeitos à apro-
vação do Congresso Nacional quaisquer atos que al-
terem o referido Tratado, bem como quaisquer ajustes 
complementares que acarretem encargos ou compro-
missos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal.

Na Exposição de Motivos que acompanha o Me-
morando em tela, o Sr. Ministro de Estado das Relações 
Exteriores afirma que o ato internacional “insere-se no 
âmbito dos esforços de ambos os países para estabe-
lecer um mecanismo ágil e eficaz de intercâmbio de 
informações e fortalecer os laços de cooperação, com 
o objetivo de prevenir, combater e erradicar o tráfico 
ilícito de armas de fogo, munições e outros materiais 
relacionados, na região”.

A Mensagem n.º 103, de 2004, que submete o 
referido Memorando à apreciação do Congresso Nacio-
nal, recebeu parecer pela aprovação da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, nos termos 
do projeto de decreto legislativo ora em exame. 

A matéria tramita em regime de urgência, tendo 
sido distribuída à Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado e a esta Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Nos termos dos arts. 32, IV, a, do Regimento In-
terno, compete à Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania manifestar-se sobre a constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de 
Decreto Legislativo n.º 1.375, de 2004.

Assinale-se, preliminarmente, que compete ao Po-
der Executivo assinar o ato internacional em exame, nos 
termos do 84, VIII, da Constituição Federal. Compete 
ainda ao Congresso Nacional sobre ele decidir, sendo 
o projeto de decreto legislativo a proposição adequada, 
conforme o art. 49, I, da Constituição Federal.

Não vislumbramos nenhum óbice na proposição 
legislativa e no texto do ato internacional em análise. 
Ambos encontram-se em consonância com as normas 
constitucionais vigentes e com os princípios consa-
grados pelo ordenamento jurídico pátrio, mormente 
os insertos no art. 4º da Constituição Federal.

Por fim, o projeto de decreto legislativo ora exa-
minado observa a boa técnica legislativa, conforme os 
ditames da Lei Complementar nº 95, de 1998.

Pelas razões precedentes, nosso voto é pela 
constitucionalidade, juridicidade e pela boa técnica 
legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n.º 1.375, 
de 2004.

Sala da Comissão, 30 de dezembro de 2005. 
– Deputado José Eduardo Cardozo, 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 Decreto Legislativo nº 
1.375/2004, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado José Eduardo Cardozo.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Antonio Carlos Biscaia – Presidente, Roberto 

Magalhães – Vice-Presidente, Ademir Camilo, Alceu 
Collares, Benedito de Lira, Bosco Costa, Claudio 
Rorato, Darci Coelho, Edna Macedo, João Almei-
da, João Paulo Cunha, José Eduardo Cardozo, Lino 
Rossi, Luiz Carlos Santos, Luiz Eduardo Greenhalgh, 
Marcelo Ortiz, Mendes Ribeiro Filho, Nelson Pelle-
grino, Paulo Afonso, Professor Luizinho, Reginaldo 
Germano, Robson Tuma, Sandra Rosado, Vicente 
Cascione, Wagner Lago, Zenaldo Coutinho, Agnal-
do Muniz, Alex Canziani, Colbert Martins, Coriolano 
Sales, Custódio Mattos, Fernando Coruja, Helenildo 
Ribeiro, João Fontes, José Pimentel, Júlio Delgado, 
Luciano Zica, Luiz Antonio Fleury, Mauro Benevides, 
Moroni Torgan e Rubens Otoni.

Sala da Comissão, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia, Presidente

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD)  
Nº 258-A, DE 2005 
(Do Sr. Ney Lopes)

Acrescenta parágrafo ao art. 16 do Có-
digo de Ética e Decoro Parlamentar; tendo 
pareceres: da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação deste e das 
Emendas de Plenário, com substitutivo (re-
lator: Deputado Darci Coelho); e da Mesa 
Diretora, pela aprovação deste, na forma do 
Substitutivo da Comissão de constituição e 
Justiça e de Cidadania, com emenda, e pela 
rejeição das Emendas de Plenário (Relator: 
Deputado José Thomaz Nonô)

Despacho: Decorrido o Prazo Regimen-
tal Previsto no Artigo 216, § 1º do RICD, En-
caminhe-se à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania e à Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação das emendas Apresentadas em Plená-
rio e dos Pareceres da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania e da Mesa Diretora

EMENDA Nº 01

Dê-se ao art. 1º do projeto, a seguinte redação:
Art. 1º O § 1º e o caput do art. 16 do Código de Ética 

e Decoro Parlamentar, aprovado pela Resolução nº 25, 
de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 16 Os processos instaurados pelo Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar não poderão exceder 
o prazo de sessenta dias para sua deliberação pelo 
Plenário, nos casos das penalidades prevista nos in-
cisos I e II do art. 10. 

§1º Nos casos previstos nos incisos III e IV do 
art. 10, o prazo será de até 90 dias, e quando se tratar 
de perda de mandato, poderá ser prorrogado por até a 
metade do prazo, mediante deliberação do Plenário.
....................................................................................

Justificação

Pretende a presente Emenda, quando se tratar 
de “suspensão temporária de mandato de Deputado”, 
estender de 60 para 90 dias o prazo para apuração do 
processo na CEDP, uma vez que, a Comissão, pode 
entender pela cassação do mandato, dependendo en-
tão, de um prazo maior.

Prorroga, também, por 45 dias, por deliberação do 
plenário, o processo que trata sobre a perda de man-
dato de deputado, que também terá de ser deliberado 
pelo plenário da Casa. Tal prorrogação visa evitar todo 
um trabalho efetivado e que possivelmente poderá se 
perder, caso tenha o prazo de 90 dias se extinguido.

Sala das sessões,     /2005 – Deputado Isaias 
Silvestre, Vice-Líder do PSB.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 1º do projeto, a seguinte redação:
Art 1º O § 1º do art. 16 do Código de Ética e De-

coro Parlamentar, aprovado pela Resolução nº 25, de 
2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art 16  ...................................................
 § 1º No caso previsto no inciso IV do 

art. 10 o prazo será de até 90 dias, prorrogá-
vel por até a metade, mediante deliberação 
do Plenário.

 ..............................................................

Justificação

Pretende a presente Emenda prorrogar por 45 
dias, por deliberação do Plenário, o processo que trata 
da perda de mandato.

Tal prorrogação visa evitar todo um trabalho efe-
tivado pela comissão e que possivelmente poderá se 
perder, caso tenha o prazo de 90 dias se extinguido.

Sala das sessões,  – Deputado Isaias Silvestre, 
Vice-Líder do PSB.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

I – Relatório

O projeto de resolução em foco, de iniciativa do 
nobre Deputado NEY LOPES, pretende acrescentar 
novo parágrafo ao art. 16 do Código de Ética e Decoro 
Parlamentar com o fim de tornar clara a possibilida-
de de o Conselho de Ética, excepcionalmente, obter 
prorrogação, por mais sessenta dias, do prazo original 
de que dispõe para concluir os procedimentos inves-
tigatórios nele instaurados. Segundo o ali previsto, a 
prorrogação dependeria de requerimento, devidamente 
fundamentado, aprovado pelo Plenário da Câmara.

Na justificação que acompanha o projeto, argu-
menta-se, em síntese, que o objetivo da alteração seria 
permitir ao Conselho, quando necessário, mais tempo 
para examinar e apresentar conclusões nos procedi-
mentos em curso, evitando-se eventuais nulidades e 
prejuízos ao devido processo legal, em razão do even-
tual não-cumprimento dos prazos hoje vigentes.

No prazo regimental, foram apresentadas, em Ple-
nário, duas emendas, ambas de autoria do Deputado 
Isaías Silvestre. A emenda de nº 1 cuida de estender, 
dos atuais sessenta para noventa dias, o prazo para a 
conclusão dos processos que investiguem faltas puní-
veis com suspensão temporária do exercício do manda-
to; a de nº 2 pretende, como o projeto, possibilitar que o 
prazo de noventa dias, hoje previsto para a conclusão 
dos processos que visem a perda de mandato, seja 
prorrogado por decisão do Plenário, mas apenas por 
até a metade. A técnica legislativa e a redação propos-
tas também são diferentes, sendo feita uma alteração 
diretamente no § 1º do art. 16 do Código. 

A matéria vem ao exame da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania para exame e parecer, 
nos termos regimentais. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

A esta Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania compete pronunciar-se sobre os aspectos 
de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e mérito do projeto e das emendas sob exame, nos 
termos do previsto no art. 32, inciso IV, letras a e p, do 
Regimento Interno da Casa. 

As proposições principal e acessórias atendem 
aos requisitos constitucionais formais, versando sobre 
assunto atinente à competência normativa privativa 
da Câmara dos Deputados – alteração de regra in-
terna referente ao processo de perda de mandato de 
deputado. Não havendo reserva de iniciativa sobre o 
tema, revela-se legítima sua apresentação por parte 
de parlamentares. 

Quanto ao conteúdo, não se vislumbra nenhuma 
incompatibilidade entre as disposições previstas no 
projeto e nas duas emendas e as normas e princípios 
que informam a Constituição Federal vigente. 

Em relação aos aspectos de juridicidade, não há 
o que se objetar. 

Quanto à técnica legislativa e à redação, é de se 
observar que, embora não sejam propriamente inade-
quadas as empregadas no projeto e nas emendas, ne-
nhuma delas aproveita a boa oportunidade de, ao inserir 
alterações no Código de Ética referentes à possibilidade 
de prorrogação dos prazos ali previstos, aperfeiçoar o 
texto original do art. 16, objeto de muitas críticas pela 
ambigüidade de interpretações que tem ensejado. É o 
que procuramos fazer no texto substitutivo apresentado 
em anexo, que tenta aproveitar as boas contribuições 
do projeto e das emendas propostas condensando-as 
em texto único, com novo formato redacional. 

No mérito, cabe-nos aplaudir a iniciativa do nobre 
Deputado NEY LOPES, cujo projeto, em boa hora, vem 
resolver omissão do texto do Código de Ética e Decoro 
Parlamentar relativamente à possibilidade de, excepcio-
nalmente, serem prorrogados os prazos para conclusão 
dos procedimentos que tramitam no Conselho de Ética. 
Embora se deva reconhecer que a limitação temporal dos 
processos seja necessária e conveniente para evitar que 
os parlamentares acusados fiquem por tempo demasiado 
sob investigação na Casa, é preciso ter em conta que o 
Conselho, em casos de maior complexidade ou de acú-
mulo de representações recebidas, pode precisar de mais 
prazo para a conclusão dos procedimentos dependentes 
de sua apreciação. O projeto, assim, resolve uma questão 
que ainda não tinha previsão expressa no Código, tendo 
o cuidado de submeter a decisão sobre a prorrogação ao 
Plenário da Câmara, a quem caberá examinar, caso a 
caso, se os pedidos de prorrogação feitos pelo Conselho 
devem ou não ser concedidos. 

Quanto ao limite temporal dessas prorrogações, 
parece-nos que a metade do prazo original, ou seja, 
mais quarenta e cinco dias, como proposto pela emen-
das nºs 1 e 2, seja suficiente para dar o andamento 
necessário aos atos finais dos procedimentos em curso 
no Conselho, motivo por que optamos por adotá-las 
no substitutivo aqui apresentado. 

Tudo isso posto, concluímos nosso voto no sen-
tido da constitucionalidade, juridicidade, boa técnica 
legislativa e redação e, no mérito, da aprovação do 
Projeto de Resolução nº 258, de 2005 e das emen-
das de nºs 1 e 2 de Plenário, nos termo do substitutivo 
proposto no anexo.

Sala das Reuniões, 8 de novembro de 2005. 
–  Deputado Darci Coelho, Relator.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE  
RESOLUÇÃO Nº 258, DE 2005

Altera o art. 16 do Código de Ética 
e Decoro Parlamentar, dispondo sobre a 
possibilidade de prorrogação dos prazos 
de conclusão dos procedimentos investi-
gatórios. 

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º O art. 16 do Código de Ética e Decoro Par-

lamentar passa a vigorar com a redação seguinte:

“Art. 16. Os procedimentos disciplinados 
nos artigos 13 e 14 deverão estar concluídos 
no âmbito do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar nos prazos, respectivamente, de 
sessenta e noventa dias.

§ 1º Os prazos previstos neste artigo são 
prorrogáveis, por deliberação do Plenário da 
Câmara, por até metade, a requerimento fun-
damentado do Conselho.

§ 2º A Mesa tem o prazo improrrogável de 
dois dias, a contar da conclusão do processo 
no Conselho ou, se for o caso, da apreciação 
de recurso interposto nos termos do art. 14,VIII, 
para incluir o processo na Ordem do Dia do 
Plenário, ficando sobrestadas todas as demais 
deliberações até sua votação. (NR)” 

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

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2005. –  
Deputado Darci Coelho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Pro-
jeto de Resolução (CD) nº 258/2005 e das Emendas 
de Plenário, com substitutivo, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Darci Coelho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, Roberto Ma-
galhães – Vice-Presidente, Ademir Camilo, Alceu 
Collares, Almir Moura, Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Carlos Mota, Cezar 
Schirmer, Darci Coelho, Edna Macedo, Inaldo Leitão, 
Ivan Ranzolin, Jamil Murad, Jefferson Campos, João 
Paulo Cunha, José Eduardo Cardozo, José Roberto 
Arruda, Juíza Denise Frossard, Luiz Carlos Santos, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Luiz Piauhylino, Marcelo 
Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Michel 
Temer, Nelson Pellegrino, Odair Cunha, Paes Landim, 

Paulo Afonso, Paulo Magalhães, Professor Luizinho, 
Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Vilmar Rocha, Ze-
naldo Coutinho, Almeida de Jesus, Ann Pontes, Ary 
Kara, Badu Picanço, Bonifácio de Andrada, Colbert 
Martins, Jaime Martins, José Pimentel, Júlio Delga-
do, Léo Alcântara, Leonardo Picciani, Luciano Zica, 
Mauro Benevides, Mauro Lopes, Neucimar Fraga, 
Pauderney Avelino, Ricardo Barros, Rubens Otoni e 
Sérgio Caiado.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2005. 
– Deputado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO – CCJC

Altera o art. 16 do Código de Ética 
e Decoro Parlamentar, dispondo sobre a 
possibilidade de prorrogação dos prazos 
de conclusão dos procedimentos investi-
gatórios. 

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º O art. 16 do Código de Ética e Decoro Par-

lamentar passa a vigorar com a redação seguinte:

“Art. 16. Os procedimentos disciplinados 
nos artigos 13 e 14 deverão estar concluídos 
no âmbito do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar nos prazos, respectivamente, de 
sessenta e noventa dias.

§ 1º Os prazos previstos neste artigo são 
prorrogáveis, por deliberação do Plenário da 
Câmara, por até metade, a requerimento fun-
damentado do Conselho.

§ 2º A Mesa tem o prazo improrrogá-
vel de dois dias, a contar da conclusão do 
processo no Conselho ou, se for o caso, da 
apreciação de recurso interposto nos termos 
do art. 14,VIII, para incluir o processo na Or-
dem do Dia do Plenário, ficando sobresta-
das todas as demais deliberações até sua 
votação. (NR)” 

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

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2005. – 
Deputado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS

I – Relatório

O Projeto de Resolução nº 258, de 2005, apresen-
tado pelo Deputado NEY LOPES, pretende trazer para o 
corpo do Código de Ética e Decoro Parlamentar previsão 
expressa da possibilidade de o Conselho de Ética e De-
coro Parlamentar solicitar ao Plenário, excepcionalmente, 
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prazo não-excedente de sessenta dias para a conclusão 
dos processos instaurados em seu âmbito.

Na justificação apresentada, aduz o ilustre autor, 
em resumo, que o objetivo do projeto seria ajustar a 
Resolução nº 25, de 2001 – que aprovou o Código 
de Ética e Decoro Parlamentar – à realidade da atu-
al crise política em curso, evitando, preventivamente, 
casos de impunidade por simples decurso de prazo. 
Uma grande quantidade de pedidos de cassação de 
mandatos tramitando simultaneamente poria em risco, 
segundo o ali exposto, a possibilidade de Conselho con-
seguir concluir todos os processos dentro dos prazos 
fixados originariamente, devendo-se cogitar, no texto 
do Código, da hipótese de concessão de mais tempo, 
por deliberação do Plenário, quando necessário para o 
exame e conclusão dos procedimentos instaurados. 

Aberto o prazo regimental em Plenário, foram re-
cebidas duas emendas de autoria do Deputado Isaías 
Silvestre. A Emenda nº 1, além de propor mudança no 
prazo da prorrogação prevista no projeto – de sessenta 
dias para “até metade do prazo” – cuida de alterar ainda 
um outro ponto do Código não contemplado na proposição 
principal: estende o prazo de duração dos processos que 
apuram faltas puníveis com a penalidade de “suspensão 
temporária do exercício do mandato”, substituindo os atu-
ais sessenta por noventa dias. Já a Emenda nº 2 limita-se 
a propor a alteração no quantum da prorrogação prevista 
no projeto: sugere, tal como na primeira, que seja “por até 
a metade do prazo” e não por sessenta dias.

A matéria foi examinada pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, que emitiu parecer no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa 
e, no mérito, da aprovação do projeto e das duas emendas, 
nos termos de um substitutivo que, além de contemplar a 
possibilidade da prorrogação por até metade dos prazos 
originalmente previstos, deu nova redação a todo o art. 16 
do Código de Ética e Decoro Parlamentar. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

O objetivo central do projeto de resolução aqui 
examinado é o de definir os contornos normativos da 
possibilidade de prorrogação dos prazos para a con-
clusão dos processos disciplinares instaurados pelo 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. 

Como já havia sido observado pelo Relator da 
matéria na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, embora não possamos deixar de reconhecer 
que processos disciplinares devam mesmo ter prazo 
certo para ser concluídos, é preciso atentar para a pos-
sibilidade de o Conselho, em determinadas situações, 
necessitar efetivamente de maior tempo para encerrar 
seus trabalhos, situações como a que estamos acom-

panhando hoje, em que o grande número de processos 
tramitando ao mesmo tempo no órgão torna impossí-
vel um desfecho adequado e responsável dentro dos 
prazos originalmente previstos.

É certo que a possibilidade da prorrogação já en-
contra previsão no Regulamento interno do Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar. Sua inserção no texto 
do Código, entretanto, como proposto no projeto e no 
substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, dá um tratamento mais adequa-
do e sistematizado à matéria, sendo por isso mesmo 
bem-vindo ao aperfeiçoamento das regras em vigor. 
O texto apresentado pela CCJC, aliás, por sua quali-
dade redacional e técnica, contribui para tornar mais 
claro e preciso o conteúdo original de todo o art. 16, 
cuja redação atual, um tanto obscura, tem sido objeto 
de muitas críticas e incompreensões. 

Temos apenas uma divergência a anotar, es-
pecificamente ligada à questão da prorrogação: diz 
respeito ao prazo máximo pelo qual se poderá admitir 
sua concessão. 

Parece-nos que apenas “por até metade”, como 
proposto no substitutivo e nas Emendas de nºs 1 e 2, 
ou mesmo os sessenta dias previstos no projeto ori-
ginal, podem se revelar insuficientes em situações de 
maior complexidade que o Conselho tenha de eventu-
almente vir a enfrentar. Sugerimos, como alternativa, 
que a prorrogação dos trabalhos possa ser feita por 
prazo equivalente ao originalmente fixado, ou seja, por 
mais sessenta ou noventa dias, a depender do tipo de 
processo em exame no órgão. 

Postas essas observações, concluímos o voto no 
sentido da aprovação do Projeto de Resolução nº 258, 
de 2005, na forma do substitutivo aprovado pela Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, com 
a emenda apresentada em anexo. Votamos, ainda, pela 
rejeição das Emendas de Plenário de nºs 1 e 2. 

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2005. 
– Deputado José Thomaz Nonô, Relator.

SUBSTITUTIVO DA CCJC AO PROJETO  
DE RESOLUÇÃO Nº 258, DE 2005 

EMENDA DO RELATOR

Dê-se ao § 1º do art. 16 referido no art. 1º do 
substitutivo a seguinte redação: 

“Art. 16. (...)
§ 1º Os prazos previstos neste artigo são 

prorrogáveis, por deliberação do Plenário da 
Câmara, por igual período, a requerimento 
fundamentado do Conselho.

..............................................................” 
Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2005. 

– Deputado José Thomaz Nonô, Relator.
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III – Parecer da Mesa Diretora

A Mesa Diretora, em reunião realizada hoje, apro-
vou, por unanimidade, o Projeto de Resolução nº 258, 
de 2005, na forma do substitutivo adotado pela Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, com 
emenda do Relator; e rejeitou as emendas de plenário 
de nºs 1 e 2.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Aldo Rebelo, Presidente; José Thomaz Nonô 

(Relator), Primeiro-Vice-Presidente; Ciro Nogueira, 
Segundo-Vice-Presidente; Inocêncio Oliveira, Primeiro-
Secretário; Eduardo Gomes, Terceiro-Secretário; João 
Caldas, Quarto Secretário; Jorge Alberto, Segundo-
Suplente de Secretário; Geraldo Resende, Terceiro-
Suplente de Secretário; e Mário Heringer, Quarto-Su-
plente de Secretário.

Sala de Reuniões, 14 de dezembro de 2005. – Aldo 
Rebelo, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA MESA  
DIRETORA

Altera o art. 16 do Código de Ética 
e Decoro Parlamentar, dispondo sobre a 
possibilidade de prorrogação dos prazos 
de conclusão dos procedimentos investi-
gatórios. 

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º O art. 16 do Código de Ética e Decoro Par-

lamentar passa a vigorar com a redação seguinte:

“Art. 16. Os procedimentos disciplinados 
nos artigos 13 e 14 deverão estar concluídos 
no âmbito do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar nos prazos, respectivamente, de 
sessenta e noventa dias.

§ 1º Os prazos previstos neste artigo são 
prorrogáveis, por deliberação do Plenário da 
Câmara, por igual período, a requerimento 
fundamentado do Conselho.

§ 2º A Mesa tem o prazo improrrogá-
vel de dois dias, a contar da conclusão do 
processo no Conselho ou, se for o caso, da 
apreciação de recurso interposto nos termos 
do art. 14,VIII, para incluir o processo na Or-
dem do Dia do Plenário, ficando sobrestadas 
todas as demais deliberações até sua vota-
ção. (NR)” 

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

Sala de Reuniões, 14 de dezembro de 2005. 
– Aldo Rebelo, Presidente.

SEÇÃO II

ATAS

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO  
PARLAMENTAR

52ª Legislatura – 3ª Sessão  Legislativa Ordinária 

Ata da quadragésima oitava reunião (Ordiná-
ria) realizada em 17 de outubro de 2005

Às dezoito horas do dia dezessete de outubro de 
dois mil e cinco, reuniu-se o Conselho de Ética e Deco-
ro Parlamentar, no Plenário 11 do Anexo II da Câmara 
dos Deputados, sob a presidência do Deputado Ricar-
do Izar. Registraram presença os Senhores Deputados 
Carlos Sampaio, Chico Alencar, Edmar Moreira, Jairo 
Carneiro, e Ricardo Izar, membros titulares; Mauro 
Benevides, membro suplente. Não registraram pre-
sença os Deputados Angela Guadagnin, Ann Pontes, 
Benedito de Lira, Ciro Nogueira, Gustavo Fruet, Josias 
Quintal, Júlio Delgado, Nelson Trad, Orlando Fantazzini 
e Robson Tuma. Compareceram, ainda, os deputados 
Professor Luizinho e José Mentor. ORDEM DO DIA: 
Instauração dos processos disciplinares contra parla-
mentares, conforme Representações encaminhadas 
pela Mesa da Câmara dos Deputados, em quatorze 
de outubro de dois mil e cinco. O Presidente declarou 
aberta a reunião e comunicou ao plenário que recebeu 
Representação do Partido dos Trabalhadores contra o 
Deputado Onyx Lorenzoni, em quatorze de outubro úl-
timo, e a encaminhou à Mesa para numeração e publi-
cação. Em seguida, declarou instaurados os processos 
disciplinares contra os seguintes parlamentares: João 
Magno, Representação nº 43/05; João Paulo Cunha, 
Representação nº 44/05; José Janene, Representa-
ção nº 46/05; José Mentor, Representação nº 47/05; 
Josias Gomes, Representação nº 48/05; Pedro Corrêa, 
Representação nº 50/05; Pedro Henry, Representação 
nº 51/05; Professor Luizinho, Representação nº 52/05; 
Roberto Brant, Representação nº 53/05; Vadão Go-
mes, Representação nº 54/05 e Wanderval Santos, 
Representação nº 55/05. O Presidente informou, tam-
bém, que recebeu comunicado da Secretaria-Geral da 
Mesa sobre a renúncia dos Deputados José Borba e 
Paulo Rocha. Fizeram uso da palavra os deputados 
Jairo Carneiro, Chico Alencar, Edmar Moreira, Mauro 
Benevides e José Mentor. ENCERRAMENTO – Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os tra-
balhos às dezoito horas e vinte e cinco minutos, antes 
convocando os membros do Conselho para a próxima 
reunião, terça-feira, dia dezoito de outubro de dois mil 
e cinco, às dez horas, para o sorteio dos relatores das 
representações instauradas, e reunião às quatorze 
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horas e trinta minutos para apresentação do parecer 
do Deputado Júlio Delgado, referente ao Processo nº 
04/05, contra o Deputado José Dirceu. Os trabalhos 
foram gravados, e as notas taquigráficas, após deco-
dificadas, serão publicadas, juntamente com esta Ata, 
no Diário da Câmara dos Deputados. E, para constar, 
eu, Teresinha de Lisieux F. Miranda, Secretária, lavrei 
a presente Ata, que, lida, discutida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Ricardo Izar, e 
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados, havendo número regimental, declaro 
aberta a 48ª Reunião do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara dos Deputados.

Comunico aos nobres Parlamentares que foi 
apresentada ao Conselho representação do Partido 
dos Trabalhadores contra o Deputado Onyx Lorenzo-
ni, na última sexta-feira, e já foi encaminhada à Mesa 
para numeração e publicação.

Ordem do Dia.
Esta reunião foi convocada para instauração dos 

processos disciplinares contra Parlamentares, conforme 
representações encaminhadas pela Mesa da Câmara 
dos Deputados em 14-9-2005.

Portanto, neste momento, declaro instaurados 
os processos para apurar a conduta disciplinar dos 
seguintes Deputados: 

Deputado João Magno, do PT de Minas Gerais.
Instaure-se o processo disciplinar, nos termos da 

Resolução nº 25, de 2001, do Código de Ética e De-
coro Parlamentar, e dispositivos do Regulamento do 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara 
dos Deputados.

Notifique-se o Deputado representado.
Brasília, 17 de outubro de 2005, 18h02min.
Recebo a Representação nº 44, de autoria da 

Mesa da Câmara, contra o Deputado João Paulo 
Cunha.

Instaure-se o processo.
Notifique-se o Deputado representado.
Brasília, 17 de outubro, 18h02min. (Pausa.)
Recebo a Representação nº 46, de autoria da 

Mesa da Câmara dos Deputados, contra o Deputado 
José Janene, do PP do Paraná.

Instaure-se o processo e notifique-se o Deputado 
representado.

Brasília, 17 de outubro, 18h02min.
Vou colocar todos no mesmo horário porque não 

dá para assinar todos ao mesmo tempo.

Recebo a Representação nº 47, de autoria da 
Mesa da Câmara dos Deputados, contra o Deputado 
José Mentor.

Instaure-se o processo.
Notifique-se o Deputado representado.
Registre-se e autue-se a representação.
Brasília, 17 de outubro, 18h02min.
Representação nº 48, de autoria da Mesa da 

Câmara, contra o Deputado Josias Gomes, do PT da 
Bahia.

Instaure-se o processo disciplinar.
Notifique-se o Deputado representado.
Brasília, 17 de outubro, 18h02min.
Recebo a Representação nº 50, de autoria da 

Mesa da Câmara, contra o Deputado Pedro Corrêa, 
do PP de Pernambuco.

Instaure-se o processo disciplinar, nos termos 
da Resolução nº 25, de 2001. Notifique-se o Deputado 
representado.

Brasília, 17 de outubro, 18h02min.
Representação nº 51, de autoria da Mesa da Câ-

mara dos Deputados, contra o Deputado Pedro Henry, 
do PP de Mato Grosso.

Instaure-se o processo disciplinar, nos termos 
da Resolução nº 25, de 2001. Notifique-se o Deputado 
representado.

Em 17 de outubro, 18h02min.
Representação nº 52, de autoria da Mesa da 

Câmara dos Deputados, contra o Deputado Professor 
Luizinho, do PT de São Paulo.

Instaure-se o processo disciplinar, nos termos da 
Resolução nº 25, de 2001.

Notifique -se o Deputado representado. 
Em 17 de outubro, 18h02min. 
Termo de instauração do processo. 
Representação nº 53, de autoria da Mesa da 

Câmara, contra o Deputado Roberto Brant, do PFL 
de Minas Gerais. 

Instaure-se o processo disciplinar. 
Notifique-se o Deputado representado. 
Em 17 de outubro, 18h02min.
Representação nº 54, de autoria da Mesa, contra 

o Deputado Vadão Gomes, do PP de São Paulo. 
Instaure-se o processo disciplinar, nos termos da 

Resolução 25, de 2001. 
Notifique-se o Deputado representado. 
Brasília, 17 de outubro, 18h02min.
Representação nº 55, de autoria da Mesa, contra 

o Deputado Wanderval Santos, do PL de São Paulo. 
Instaure-se o processo disciplinar, nos termos da 

Resolução 25, de 2001, do Código de Ética. 
Notifique-se o Deputado representado. 
Brasília, 17 de outubro, 18h02min
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Recebemos comunicação da Secretaria-Geral, 
às 18 horas, de que o Deputado Paulo Rocha (PT-PA) 
e o Deputado José Borba (PMDB-PR) renunciaram 
aos seus mandatos. 

Foram instaurados 11 processos.
Gostaria de comunicar aos Srs. Deputados que 

amanhã, às 10h da manhã, faremos reunião para 
sorteio dos Relatores. Não poderão ser Relatores os 
Deputados do mesmo Estado e do mesmo partido dos 
Deputados representados. Às 11h iniciaremos outra 
reunião, para leitura do parecer do Relator no proces-
so do Deputado José Dirceu.

Com a palavra o Deputado Jairo Carneiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Pre-

sidente, nobres colegas...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Houve um lapso. Amanhã, às 10h, escolha dos Re-
latores. A leitura do parecer no processo do Deputado 
José Dirceu será às 14h30min.

Com a palavra o Deputado Jairo Carneiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. 

Presidente, V.Exa. anunciou em reunião anterior que 
também não seriam designados Relatores Deputados 
que deixaram partidos, em processos de membros do 
seu ex-partido. Está valendo essa definição?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Os Deputados do PSOL gostariam, até por ques-
tões éticas, de não serem relatores nos processos de 
Deputados do Partido dos Trabalhadores, e eu atendi 
a essa reivindicação.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O segun-
do ponto é que talvez fosse recomendável um contato 
da Secretaria do Conselho com a Presidência da Casa 
ou com a Secretaria-Geral para saber se eventualmente 
existe mais algum pedido de renúncia, o que V.Exa. já 
poderia registrar também neste momento. Creio que 
seria rápido esse contato.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– V.Exa. tem razão. Nós entraremos em contato. Se 
algum Deputado renunciou antes das 18h, nós arqui-
varemos, em seguida, o processo. Mas recebemos 
uma comunicação da Secretaria-Geral: até às 18h ha-
via chegado à Mesa – podem enviar ou à Mesa ou à 
Secretaria – só 2 pedidos de renúncia.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Chico Alencar.

O  SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr. Pre-
sidente, aquela nossa ponderação em relação a relatar 
processos contra colegas do Partido dos Trabalhadores 
de maneira nenhuma pode atrapalhar nosso trabalho 
aqui. Em havendo uma impossibilidade de conjugação 

para esse trabalho – em relação à disponibilidade de 
Parlamentares de outros partidos –, é claro que essa 
questão pode ser revista, mas em termos do procedi-
mento ideal aqui.

Em segundo lugar, eu quero também dizer que 
essa comunicação de duas renúncias aqui reforça a 
necessidade de modificarmos a legislação, porque es-
sas renúncias são nitidamente para escapar de uma 
possível punição máxima, apostar, depois, no con-
vencimento do eleitorado. Faz parte, a meu juízo, do 
capítulo da esperteza política.

Quero, na contramão desses dois que renun-
ciaram, destacar inclusive a bela atitude do Professor 
Luizinho, um dos processados, que não só não renun-
ciou – é da sua própria história política esse tipo de 
procedimento – como está aqui para acompanhar, o 
que mostra que, apesar do inevitável constrangimento 
de ser um conselho que julga colegas, haverá isenção, 
haverá imparcialidade e em nenhum momento have-
rá perseguição ou qualquer tipo de procedimento de 
confronto. Nós vamos examinar os fatos, os indícios, 
os elementos todos, com a máxima serenidade e fir-
meza, não perseguindo nem protegendo ninguém. Su-
giro até, como procedimento, que as relações sejam 
sempre estas: institucionais, diretas. O amplo direito 
de defesa será assegurado. 

Este Conselho vai ter uma missão que não era 
a que esperávamos. Quanto mais ocioso o Conselho, 
melhor, assim como, quanto mais vagas em hospitais, 
melhor a sociedade. Mas, infelizmente, quis a conjun-
tura que estivéssemos diante desse trabalho, e vamos 
prosseguir.

Também estou curioso, como o Deputado Jairo, 
para saber se houve ainda alguma outra renúncia não 
comunicada aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– A nossa secretária já está entrando em contato com 
a Mesa.

Vou aproveitar e fazer um apelo aos Srs. Depu-
tados: a partir de agora, nós trabalharemos de segun-
da a sexta. Nós vamos fazer subcomissões, porque, 
ficando 11 Deputados, como temos mais 3 processos, 
são 14 processos; mais o do Onyx Lorenzoni, 15 pro-
cessos. Se cada Deputado representado apresentar 
5 testemunhas, imaginem os senhores quantas: mais 
de 60 ou 70 testemunhas, mais as testemunhas dos 
Relatores. Eu tenho vontade de terminar isso o mais 
depressa possível, até o fim do ano. Porém, não ha-
vendo possibilidade de terminar até dezembro, dia 20 
de dezembro, eu gostaria de alertá-los, há possibilida-
de – e já conversei com o Presidente da Câmara – de 
termos uma autoconvocação não remunerada. E nessa 
autoconvocação a pauta de trabalho seria: trabalhos 
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do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, isso em 
havendo necessidade.

Quero fazer um apelo a todos os Relatores para 
que apressem seus trabalhos. Amanhã, às 10h, es-
colheremos todos os Relatores. Apressem-se. Nós 
vamos fazer subcomissões, às vezes nós vamos fa-
zer reuniões plenas, quando ouvirmos os Deputados 
e algumas testemunhas. A maioria das testemunhas 
vai ser ouvida pelas subcomissões, e o Relator presi-
de os trabalhos. Nós vamos ganhar tempo. No mesmo 
dia e na mesma hora poderemos estar ouvindo 3 ou 
4 testemunhas, porque se nós analisarmos o número 
de testemunhas, mais o depoimento dos Deputados, 
nós vamos terminar isso em março ou abril. 

Então, vamos nos apressar, trabalhos de segunda 
a sexta. Às vezes, no sábado, nós vamos fazer análise 
de documentos. E vamos trabalhar, apressar, porque 
precisamos dar uma satisfação aos Deputados e a 
toda a sociedade brasileira.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não, Deputado Jairo Carneiro.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Peço 
a V.Exa. um esclarecimento, para orientação do Ple-
nário.

Amanhã, se não houver qualquer impedimento 
por via judicial, teremos a leitura do parecer e voto do 
processo do Deputado José Dirceu. Ocorrendo a even-
tualidade de pedido de vista, quando será a sessão de 
julgamento? V.Exa. já tem a definição?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Eu marquei: terça-feira a leitura, quarta-feira a vota-
ção. Se houver vista, são duas sessões. Em  havendo 
vista na terça-feira, nós podemos colocar... Eu mandei 
até consultar, porque, na realidade, começa a contar 
no dia seguinte. Mas se a reunião... Eu vou ver se con-
sigo, a assessoria vai nos apresentar um trabalho. Se 
formos somar terça, perdão, quarta e quinta, podemos 
votar na própria quinta. Caso contrário, vamos votar 
na sexta-feira de manhã. 

Então, eu gostaria que se preparassem. Há pos-
sibilidade de votarmos na sexta, em havendo vista do 
processo. Em não havendo, vamos votar na quarta-
feira mesmo. 

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pela ordem, Deputado Edmar Moreira.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. 
Presidente, eu tinha a intenção de fazer um registro 
aqui nesta reunião. Apesar de, na sua sensibilidade, 
o Deputado Chico Alencar já tê-lo feito, não posso 

deixar de ratificar a presença aqui do Professor Lui-
zinho. Com certeza, meu caro Deputado, isso não é 
absolutamente nenhuma atenuante sobre aquilo que 
vamos julgar, mas com certeza é uma atitude digna de 
V.Exa., de respeito, que serve – por que não? – como 
exemplo e para provar, mais uma vez, os senhores 
não tenham dúvidas, que o Conselho de Ética não é 
nenhum bicho-papão. Nós estamos aqui com toda von-
tade de fazer as apurações, mas dentro de um espírito 
absolutamente de isenção, de imparcialidade e, acima 
de tudo, de ponderação, sob a batuta do nosso Presi-
dente, Deputado Ricardo Izar, que tem demonstrado 
inúmeras vezes que o Conselho de Ética – meu nobre 
Deputado, eu tenho visto e ouvido isso no interior das 
Minas Gerais, daquele povo simples –, para nosso 
orgulho, tem sido referencial nesta Casa de atitude e 
de comportamento. 

Não vamos, absolutamente, prejulgar ninguém. 
Eu sei que V.Exa. se encontra de certo modo numa 
situação de constrangimento, mas nós também nos 
encontramos. Afinal de contas, nós vamos decidir o 
futuro político e até mesmo o destino de um colega 
nosso de Parlamento. 

Eu queria deixar este registro, Sr. Deputado: o 
Professor Luizinho está prestigiando a Casa, está 
prestigiando este Conselho – por que não? –, e ele 
vai ficar, sim, para responder às acusações que lhe 
forem impostas. 

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES – Sr. 

Presidente, eu também desejo reenfatizar a argumen-
tação expendida pelos nossos eminentes companhei-
ros Jairo Carneiro, Chico Alencar e agora Edmar Mo-
reira em relação à postura irrepreensível assumida 
pelo Deputado Professor Luizinho. Isso significa, para 
todos nós, uma interpretação absolutamente correta 
do que é o respeito integral de que desfruta o pró-
prio Conselho, que saberá julgar o processo com a 
mais absoluta isenção, sem que isso nos impeça de 
reconhecer o aspecto extremamente elegante e irre-
preensível adotado pelo representante de São Paulo, 
Professor Luizinho. 

Era o registro que desejava também fazer. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Eu gostaria de aproveitar a palavra de V.Exa. e dos 
Deputados Edmar Moreira, Chico Alencar e Jairo Car-
neiro, dizendo o seguinte: o Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar não é um tribunal de exceção. O principal 
de tudo isso é que nós estamos fazendo um trabalho 
independente, transparente e acima de tudo justo. Nós 
teremos coragem, aqui neste Conselho de Ética, de 
sugerir a cassação de Deputados, como teremos a 
coragem também de absolver Deputados. Isso é muito 
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importante salientar. Então, nosso trabalho realmente 
vai ser um trabalho digno, honrado e acima de tudo 
independente. 

Era isso que gostaria de dizer aos Srs. Depu-
tados. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ MENTOR – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pela ordem, Deputado José Mentor.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MENTOR – Sr. Presi-
dente, eu compareço aqui neste momento em respeito 
ao processo que está sendo aberto, dizendo que quero 
me defender e mostrar os fatos. 

Hoje  eu tive oportunidade de entregar ao Relator 
Osmar Serraglio, que encaminhou esses documentos 
ao Presidente da Câmara, Aldo Rebelo... porque, re-
centemente, numa das reuniões da CPI dos Correios, 
compareceu o advogado Rogério Tolentino, que foi 
quem contratou o nosso escritório em São Paulo para 
realizar um serviço jurídico, e ele confirma o serviço 
contratado, o serviço realizado e o pagamento efetu-
ado. Na ocasião, ele juntou as notas fiscais originais, 
os comprovantes do imposto recolhido, e o Deputado 
Onyx Lorenzoni sugeriu uma perícia, o que foi apoiado 
por outros membros da CPI. 

Eu estive, semana passada, na CPI, para juntar 
um esclarecimento pessoal e alguns documentos a 
mais e indaguei da perícia, porque era importante para 
a nossa linha de defesa essa perícia. E soube que, 
infelizmente, ela não havia sido requisitada. Então eu 
tomei a liberdade, Sr. Presidente, demais membros do 
Conselho, de pedir, de solicitar uma perícia a um reno-
mado perito, o professor da UNICAMP Ricardo Molina. 
É conhecido muito no Brasil todo. Ele preparou o estudo 
dos papéis que nós expusemos e o laudo ele entregou 
hoje. Então, eu entreguei o laudo ao Deputado Osmar 
Serraglio, Relator da CPI dos Correios, que o remeteu 
ao Presidente da Casa. O Presidente está mandando 
para o Conselho de Ética esses novos documentos, 
com o laudo que eu apresento, que atesta a veracida-
de daquilo que venho afirmando desde a véspera da 
primeira notícia, coisas que aconteceram em 2004, 
maio, junho e julho de 2004.

Então, eu queria, simbolicamente, entregar a 
V.Exa. esse laudo e dizer que venho para cá, com 
todo o respeito, apresentar minha defesa a todos os 
senhores.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – Eu 

recebo esse laudo e vou encaminhá-lo para o futuro 
Relator do processo do Deputado José Mentor.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Presi-
dente, mais uma observação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – É bom 
destacar também que hoje nós tivemos uma notícia 
que foi excelente para esta Casa e para o Legislativo. 
O Supremo Tribunal Federal não acolheu o pedido de 
vários Parlamentares – o que era legítimo também, 
buscar ali naquela instância um anteparo àquilo que 
eles consideraram, no âmbito da Mesa Diretora, algum 
cerceamento à sua própria defesa, e eu discordava 
dessa visão. 

Felizmente, o Supremo entendeu que seria uma 
interferência indevida no trabalho da Casa. Creio que 
estamos agora prontos para iniciar essa árdua tarefa. 
Não é agradável, não é prazerosa, mas é necessária 
para levantar inclusive a baixíssima credibilidade do 
Poder Legislativo no Brasil hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados, antes de encerrar a reunião, gos-
taria de convocar para amanhã, às 10h da manhã, 
sorteio dos Relatores, e às 14h30min a leitura do 
parecer do Relator do processo do Deputado José 
Dirceu. 

Está encerrada a reunião.

52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Quadragésima Nona Reunião (Extraor-
dinária) realizada em 18 de Outubro de 2005

Às dez horas e cinquenta e sete minutos do dia 
dezoito de outubro de dois mil e cinco, reuniu-se ex-
traordinariamente o Conselho de Ética e Decoro Par-
lamentar, no Plenário 11 do Anexo II da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência do Deputado Ricardo 
Izar. Registraram presença os Deputados Ângela Gua-
dagnin, Ann Pontes, Benedito de Lira, Carlos Sampaio, 
Chico Alencar, Edmar Moreira, Gustavo Fruet, Jairo 
Carneiro, Orlando Fantazzini e Ricardo Izar, mem-
bros titulares; Antonio Carlos Mendes Thame, Colbert 
Martins, Mauro Benevides, Nelson Marquezelli, Paulo 
Pimenta e Pedro Canedo, membros suplentes. Não 
registraram presença os Deputados Ciro Nogueira, 
Josias Quintal, Júlio Delgado, Nelson Trad e Robson 
Tuma. Registraram, ainda, presença os Deputados 
Lino Rossi, Mário Negromonte e Pedro Corrêa, não-
membros. ORDEM DO DIA: Designação de Relatores 
aos Processos instaurados contra os Deputados João 
Magno, João Paulo Cunha, José Janene, José Mentor, 
Josias Gomes, Pedro Corrêa, Pedro Henry, Professor 
Luizinho, Roberto Brant, Vadão Gomes e Wanderval 
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Santos. Aberto os trabalhos, o Presidente informou 
que a designação dos relatores será feita por meio de 
sorteio e que, observado o art. 7º, §1º do Regulamento 
do Conselho de Ética, não será permitida a escolha 
para relatoria deputados da mesma sigla partidária, do 
Estado do Representado ou que seja relator de pro-
cesso em curso. Após o sorteio, foram designados os 
seguintes relatores: 1) Representação nº 43/05, contra 
o Deputado João Magno – Relator: Deputado Jairo Car-
neiro; 2) Representação nº 44/05, contra o Deputado 
João Paulo Cunha – Relator: Deputado Cezar Schi-
mer; 3) Representação nº 46/05, contra o Deputado 
José Janene – Relator: Deputado Ângela Guadagnin; 
4) Representação nº 47/05, contra o Deputado José 
Mentor – Relator: Deputado Edmar Moreira; 5) Repre-
sentação nº 48/05, contra o Deputado Josias Gomes 
– Relator: Deputado Antônio Carlos Mendes Thame; 
6) Representação nº 50/05, contra o Deputado Pedro 
Corrêa – Relator: Deputado Carlos Sampaio; 7) Re-
presentação nº 51/05, contra o Deputado Pedro Henry 
– Relator: Deputado Orlando Fantazzini; 8) Represen-
tação nº 52/05, contra o Deputado Professor Luizinho 
– Relator: Deputado Pedro Canedo; 9) Representação 
nº 53/05, contra o Deputado Roberto Brant – Relator: 
Deputado Nelson Trad; 10) Representação nº 54/05, 
contra o Deputado Vadão Gomes – Relator: Deputado 
Moroni Torgan; 11) Representação nº 55/05, contra 
o Deputado Wanderval Santos – Relator: Deputado 
Chico Alencar. Fizeram uso da palavra os deputados 
Ângela Guadagnin, Pedro Canedo, Carlos Sampaio, 
Chico Alencar, Fernando de Fabinho, Edmar Morei-
ra, Jairo Carneiro e Orlando Fantazzini. ENCERRA-
MENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou a reunião às onze horas e quarenta e dois 
minutos, antes convocando os membros do Conselho 
para a próxima, hoje, dia dezoito de outubro de dois 
mil e cinco, terça-feira, às catorze horas e trinta minu-
tos, no Plenário 3, com a seguinte pauta: Processo nº 
004/05 (Representação nº 38/05), contra o Deputado 
José Dirceu – leitura, discussão e votação do Parecer 
(Relatório e Voto) do Relator, Deputado Júlio Delgado. 
Os trabalhos foram gravados, e as notas taquigráficas, 
após decodificadas, serão publicadas, juntamente 
com esta Ata, no Diário da Câmara dos Deputados. 
E, para constar, eu, Teresinha de Lisieux F. Miranda, 
Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida, discutida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Ricardo Izar, e encaminhada à publicação no Diário 
da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Declaro aberta a 49ª reunião do Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.

Ordem do Dia.

Esta reunião foi convocada para procedermos à 
designação de Relatores de processos disciplinares 
contra Parlamentares, conforme representações en-
caminhadas pela Mesa da Câmara dos Deputados no 
dia 14 de outubro de 2005.

Conforme eu anunciei anteriormente, a escolha 
dos Relatores vai ser feita por sorteio, e, de acordo 
com o art. 7º, § 1º, não poderão ser Relatores Depu-
tados do mesmo partido ou do mesmo Estado dos 
Deputados representados.

Obedeceremos à ordem numérica das represen-
tações, ou seja, iniciaremos o sorteio dos Relatores 
pela Representação número 43, contra o Deputado 
João Magno, e assim sucessivamente.

Para a escolha dos Relatores, cada membro do 
Conselho será representado por um número, obede-
cendo-se à seguinte ordem:

Angela Guadagnin, número 1.
Nelson Trad, número 2.
Cezar Schirmer, número 3.
Jairo Carneiro, número 4.
Moroni Torgan, número 5, substituindo Robson 

Tuma.
Edmar Moreira, número 6.
Carlos Sampaio, número 7.
Antonio Carlos Mendes Thame, número 8, subs-

tituindo Gustavo Fruet.
Pedro Canedo, número 9.
Chico Alencar, número 10.
Orlando Fantazzini, número 11.
Por solicitação dos nobres Deputados Chico Alen-

car e Orlando Fantazzini, com a mudança de partido 
do PT para o PSOL, eles gostariam de não relatar os 
processos do PT, até por questões éticas. Serão aten-
didos por esta Presidência.

Vamos iniciar o sorteio.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Sr. 

Presidente, V.Exa. disse a ordem, e cada Deputado tem 
um número. Mas como vai-se sortear o número?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– É pela ordem de chegada à mesa, pelo número do 
processo.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Então V.Exa. vai botar aí e tirar o número...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Eu digo o nome do Deputado...

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – 
Quer dizer, Deputado João Magno, eu já não posso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado João Magno. Aí colocamos o número do 
Deputado Cezar Schirmer, do Deputado Nelson Trad, 
do Deputado Jairo Carneiro...
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A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Está entendido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Então, o primeiro sorteio é o do Deputado João 
Magno. 

Cezar Schirmer, número 3.
Nelson Trad, número 2.
Quero agradecer a participação do Deputado 

Edmar Moreira na Secretaria. Ele é dono de bingo. 
(Risos.)

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Ele já 
mostrou que não tem a menor intimidade com jogo 
de bingo. Hoje, legítimo o jogo. Se enrolou com as 
pedrinhas aí.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Jairo Carneiro, número 4.

Moroni Torgan, número 5.
Carlos Sampaio, número 7.
Mendes Thame, número 8.
Que número é esse? (Pausa.) Quem é o 6? 

(Pausa.)
Pronto, acabou. Agora gira, e eu tiro o número. 

Pronto. (Pausa.)
Número 4, Jairo Carneiro.
Do Deputado João Magno o Relator é o Depu-

tado Jairo Carneiro. (Pausa.)
Do Deputado João Paulo.
São os mesmos, só tira o número do Deputado 

Jairo Carneiro.
Cezar Schirmer. 
Nelson Trad. 
Jairo Carneiro agora não pode participar. 
Edmar Moreira. Qual é o número do Edmar Mo-

reira? (Pausa.) Seis.
E Mendes Thame. Não, Mendes Thame não. Não 

pode mais, é verdade. É do mesmo Estado. 
Vamos contar? 
Quatro. (Pausa.)
Tira  tudo. É falta de experiência. Em breve tere-

mos know-how nisso. (Pausa.)
Número 2, Nelson Trad. 
Número 3, Cezar Schirmer. 
Número 6, Edmar Moreira.
Pode girar.
Deputado João Paulo. (Pausa.) 
Cezar Schirmer, número 3. João Paulo. (Pausa.)
Deputado José Janene. 
Número 1, Angela Guadagnin. 
Número 2, Nelson Trad. 
Número 5, Moroni Torgan. 
Número 6, Edmar Moreira. 
Número 7, Carlos Sampaio. 
Número 11, Orlando Fantazzini. 

Número 10, Chico Alencar.
E Antonio Carlos Mendes Thame, número 8. 
Pode girar. (Pausa.)
Número 1, Angela Guadagnin. José Janene. 

(Pausa.)
Deputado José Mentor. 
Nelson Trad, número 2. 
Edmar Moreira, número 6. 
Pedro Canedo, número 9. 
O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO – Sr. Pre-

sidente, quero crer que, por exemplo, o Deputado 
Moroni Torgan, que está substituindo, o senhor não 
está chamando. 

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Izar) – Moroni Tor-
gan, tem razão. Eu gostaria que V.Exas. me avisassem 
qualquer falha, por favor. 

O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO – Certo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Moroni Torgan, número 5.
Alguma dúvida mais?
A  SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – O 

PFL tem 2 ou 3? 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo izar) 

– O PFL, com a mudança de partido, ficou com 3. 
(Pausa.)

Número 6, Edmar Moreira. (Pausa.) 
Deputado Josias Gomes.
Nelson Trad, número 2. 
Moroni Torgan, número 5.
Carlos Sampaio, número 7.
Mendes Thame, número 8. 
Pedro Canedo, número 9. 
Deputado Josias Gomes. (Pausa.)
Número 8, Deputado Mendes Thame. (Pausa.)
Deputado Pedro Corrêa.
Número 2, Nelson Trad.
Número 5, Moroni Torgan.
Carlos Sampaio, número 7.
Número 10, Orlando Fantazzini. 
Perdão, o número 10 é o Chico Alencar.
Número 11, Orlando Fantazzini. (Pausa.)
Número 7, Carlos Sampaio. (Pausa.)
Deputado  Pedro Henry.
Número 2, Nelson Trad.
Número 5, Moroni Torgan.
Número 10, Chico Alencar.
Número 11, Orlando Fantazzini. (Pausa.)
Número 11, Orlando Fantazzini.
Deputado Pedro Henry, Orlando Fantazzini. (Pau-

sa.)
Deputado Professor Luizinho. 
Número 2, Nelson Trad.
Número 9, Pedro Canedo.
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Moroni Torgan, número 5.
E Chico Alencar, número 10. Não, não, perdão.
Então ficam Pedro Canedo, Moroni Torgan e Nel-

son Trad. (Pausa.)
Número 9, Pedro Canedo. (Pausa.)
Deputado Roberto Brant.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Pois não.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – No caso 

do Deputado Roberto Brant, eu quero fazer uma pon-
deração, uma afirmação da minha parte, também com 
a mesma preocupação ética da isenção. 

Eu tenho relações pessoais de amizade, de lon-
ga data, de trabalho conjunto com o irmão do Roberto 
Brant, que é o compositor Fernando Brant. Como há 
outros colegas que podem fazer o mesmo trabalho, eu 
peço, neste caso, para me tirar.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. 
Presidente, eu só queria cumprimentar a iniciativa do 
Deputado Chico Alencar, porque isso demonstra isen-
ção e demonstra que este Conselho quer julgar com 
imparcialidade.

Meus cumprimentos ao Deputado Chico Alen-
car.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Havendo essa suspeição, então sobrou só o Depu-
tado Nelson Trad.

Nelson Trad é o Relator do Deputado Roberto 
Brant.

Temos só mais 2. (Pausa.)
Deputado Vadão Gomes. 
O  SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO – Presi-

dente, pelo que eu vejo aqui, temos o Deputado Moroni 
Torgan e o Deputado Chico Alencar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – É, 
Chico Alencar e Moroni Torgan, exatamente.

O Chico Alencar é o 10, o Moroni Torgan é o 5. 
Este é Vadão Gomes. (Pausa.)
Número 5, Moroni Torgan.
E o número 10, Deputado Chico Alencar, ficou 

com o Wanderval Santos.
Vamos confirmar os Relatores. 
Para João Magno, o Deputado Jairo Carneiro.
Para João Paulo, o Deputado Cezar Schirmer.
Para José Janene, a Deputada Angela Guadag-

nin.
Para José Mentor, o Deputado Edmar Moreira.
Para Josias Gomes, o Deputado Mendes Tha-

me.
Para Pedro Corrêa, o Deputado Carlos Sam-

paio.

Para Pedro Henry, o Deputado Orlando Fanta-
zzini.

Para Professor Luizinho, o Deputado Pedro Ca-
nedo.

Para Roberto Brant, o Deputado Nelson Trad.
Para Vadão Gomes, o Deputado Moroni Torgan.
Para Wanderval Santos, o Deputado Chico Alen-

car.
Srs. Deputados, hoje os 11 Deputados serão 

notificados nos seus gabinetes, e toda a documenta-
ção que existe desses Deputados eu gostaria que os 
Relatores procurassem no gabinete do Conselho de 
Ética e já ficassem com essa documentação. Vamos 
apressar o máximo possível. Alguns Deputados já me 
procuraram pedindo para serem ouvidos. Então de-
penderá agora dos Relatores a movimentação toda 
desses processos.

O SR. DEPUTADO PEDRO CORRÊA – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO PEDRO CORRÊA – Qual é 
o prazo? São quantas sessões para entregar a defe-
sa por escrito?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Haverá uma defesa prévia por escrito. É de 5 ses-
sões o prazo máximo, após a notificação.

O SR. DEPUTADO PEDRO CORRÊA – Sessões 
ordinárias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Suponhamos que V.Exa. seja notificado hoje. Come-
ça a contar amanhã.

O SR. DEPUTADO PEDRO CORRÊA – Conta 
sexta-feira também. Sexta e segunda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Sexta e segunda também. E os Deputados apresen-
tarão também o rol de testemunhas.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Uma 
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Com 
relação aos membros do Conselho que tenham neces-
sidade de fazer requerimentos de provas que foram 
produzidas em outros órgãos, como Ministério Público, 
Polícia Federal, ou a própria CPI dos Correios, pode-
mos formular os requerimentos a partir de hoje?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– A partir de hoje.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – E a 
votação desses requerimentos será feita...?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Nós vamos fazer uma reunião apenas para aprovar 
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os requerimentos. São os mais diversos. É preciso 
aprovar esses requerimentos. 

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Nós 
teríamos uma reunião específica para isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Eu pretendo ainda esta semana fazer uma reunião 
específica para aprovar requerimentos.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Agra-
deço, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Vai ser a necessidade dos Relatores. 

Hoje, às 14h30min, teremos a leitura do pare-
cer do Relator, o Deputado Júlio Delgado, no caso do 
Deputado José Dirceu. E em seguida, no mesmo dia, 
não havendo pedido de vista, nós vamos votar.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Sr. 
Presidente, eu já lhe informo que vou pedir vista.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Vai pedir vista? Está bem.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Em ter-
mos da dinâmica do trabalho. Nosso Regimento esta-
belece um prazo máximo de 90 dias para  a conclusão 
dos processos disciplinares que hoje se iniciam. É claro 
que podemos, garantindo todos os procedimentos e 
todos os direitos dos representados, fazer isso em me-
nos tempo. V.Exa. mesmo indicou a possibilidade de, 
no dia 20 de dezembro, encerrarmos. Eu indagaria se 
V.Exa. já consultou o Presidente sobre a possibilidade 
de convocação extraordinária, sem remuneração, para 
concluirmos esses trabalhos em janeiro. 

A idéia que o senhor aventou aqui das subcomis-
sões, eu queria ver como se dá esse procedimento. 

E uma terceira indagação. Como a Deputada An-
gela já indicou que pedirá vista do relatório do processo 
disciplinar do Deputado José Dirceu, isso significa que 
a votação desse relatório deverá ficar para...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Sexta de manhã. Ele vai ler hoje o parecer. Ele en-
trega o voto lacrado. Lê o voto hoje. A Deputada pede 
vista. Ela tem duas sessões – seriam quarta e quinta 
–, e sexta de manhã nós votamos.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Então 
uma eventual declaração de voto, Sr. Presidente, ou 
voto em separado, seria feita na sexta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Na sexta-feira, sem dúvida nenhuma. 

Deputado, respondendo a V.Exa., eu conversei 
com o Deputado Aldo Rebelo e ele nos garantiu que, se 
não terminarmos os nossos trabalhos até o dia 20 de 

dezembro, vamos ter uma autoconvocação não-remu-
nerada, e o item da pauta será Trabalhos do Conselho 
de Ética. Isso se não houver uma outra convocação. 
Havendo uma outra convocação, na pauta estarão os 
Trabalhos do Conselho de Ética. Então, de qualquer 
maneira, se nós não terminarmos os nossos trabalhos 
até o dia 20 de dezembro, já estamos convocados para 
janeiro. Eu espero terminar até 20 de dezembro. Isso 
é muito importante para nós.

Outra coisa, sobre as subcomissões. Nós pode-
mos fazer 3 subcomissões. O Relator de cada maté-
ria poderá inclusive presidir essas subcomissões, e, 
no mesmo dia, na mesma hora, ouviríamos diversas 
testemunhas. Se nós analisarmos bem – são 11 pro-
cessos –, se cada um apresentar 5 testemunhas, nós 
teremos 55 testemunhas, mais as testemunhas do Re-
lator. Vamos chegar a 70 ou 80. Então nós precisamos 
correr. As subcomissões podem se reunir na sala do 
Conselho, numa sessão plenária, num plenário qual-
quer, com 5 Deputados fazendo as perguntas, enca-
minhando. Quem preside isso? O Relator. Em alguns 
casos, eu posso presidir. E, para aprovarmos requeri-
mentos, nós fazemos uma reunião ampla. Quando os 
Deputados forem ouvidos, nós faremos uma reunião 
ampla. Não há problema nenhum. E eu gostaria tam-
bém de ouvi-los. Sugestões nós estamos recebendo. 
Estamos abertos a sugestões.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Sr. 
Presidente, eu fiquei com uma dúvida em relação ao 
procedimento de hoje à tarde, porque a sua informa-
ção foi diferente do que aconteceu no processo do ex-
Deputado Roberto Jefferson, em que o Deputado Jairo 
Carneiro, que foi o Relator, leu o relatório, o Deputado 
Nelson Marquezelli pediu vista e, no dia seguinte... Ele 
não leu o voto na hora. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Ele leu o voto.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Ele 
leu o relatório, ele leu o relatório. E hoje V.Exa. afirmou 
que iria ser lido o relatório e o voto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– É porque naquela época nós não colocamos o voto, 
não foi lido o voto. Nós deixamos para o dia seguinte 
porque houve um pequeno problema, houve uma mo-
dificação, um adendo.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – E o ad-
vogado não havia comparecido à reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Ah, e o advogado do Deputado... 

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – É, 
porque foi lido nas duas sessões seguintes, quando foi...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – É 
porque o advogado do Deputado Roberto Jefferson não 
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compareceu. Para não ter problema de nulidade, nós 
fizemos isso. Neste caso agora vai ser diferente.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu tive 
de reler o relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – O 
Relator vai ler o parecer e ler o voto. Colocamos em 
votação. V.Exa. pede vista e terá duas sessões. Aí nós 
colocaremos em votação sexta-feira de manhã.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS – Pela 
ordem, Sr. Presidente, para um esclarecimento. 

O prazo de 90 dias aqui questionado pelo Depu-
tado Chico Alencar inclui a finalização do processo e a 
votação em plenário ou apenas o trabalho aqui?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– E a votação em plenário.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS – A 
finalização, inclusive com votação em plenário. Obri-
gado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Inclusive, em alguns casos, havendo necessidade, 
nós podemos pedir uma prorrogação. 

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS – Fi-
naliza não só no Conselho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Até 90 dias. De todos os processos que já passa-
ram por aqui, em nenhum nós levamos 90 dias, sem-
pre menos.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS – Até 
o plenário, até a finalização em plenário?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Até o plenário.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS – Obri-
gado, Presidente.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Pre-
sidente, só um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Eu não 
estou entendendo esse pedido de vista antecipado, 
preventivo. Quem pediu isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – 
Ela só anunciou, apenas anunciou, ainda não pediu. 

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Foi um 
aviso prévio.

O  SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados...

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr. Pre-
sidente, mais uma observação. Em função de alguns 
comentários, que não interessa saber se verídicos ou 
não, mas sempre naturais, até em sendo o Conse-
lho de Ética um organismo da Câmara que julga não 
com base no Código Penal, mas no Código de Ética 
e Decoro Parlamentar, colegas, nossos pares, eu vou 

adotar um procedimento que pode ser uma indicação 
para todos. 

Entendo que, a partir do momento em que se ins-
taura o processo e que um Deputado é definido como 
Relator, as relações dele com o representado devem 
ser estritamente institucionais, para que não haja ne-
nhum tipo de pressão, de elemento do afeto, e também 
com qualquer outro colega. Eu, pelo menos, tomei essa 
decisão. Não quero tratar de nada no corredor, na es-
quina, no plenário. As argüições, as defesas, as deman-
das e as colocações têm que ser feitas dentro desse 
duto institucional e absolutamente transparente que é 
o Conselho de Ética. Portanto, fora daqui o Deputado 
Chico Alencar é um Deputado como outro qualquer, 
aqui ele é Relator do Processo 53 e não terá nenhu-
ma relação de ordem pessoal sobre isso com quem 
quer que seja. Tudo vai acontecer aqui, nas oitivas, e, 
claro, na consciência que vai produzir o relatório final. 
Acho que é bom porque a gente sabe das pressões. 
V.Exa. mesmo sofre muito. Até agora isso foi normal e 
legítimo. A partir do momento em que esse processo 
grande tem início, é bom que a gente estabeleça es-
sas fronteiras absolutamente claras.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Que bom. Eu agradeço a V.Exa. 

Com a palavra o Deputado Jairo Carneiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. 

Presidente, eu quero dizer que considero que são le-
gítimas as preocupações do nobre Deputado Chico 
Alencar, mas a condição de Relator não transforma 
o cidadão Deputado em um indiferente em relação 
ao seu colega que eventualmente seja alvo do seu 
trabalho. E entendo mesmo que as relações devem 
permanecer como eram antes: de companheirismo, 
respeito mútuo e até, se for o caso, de V.Exa. receber 
o colega representado em seu gabinete. Eu conside-
ro que fundamental é a sua independência, e acredito 
nela e na de todos os membros deste Conselho. Então 
fique V.Exa. absolutamente tranqüilo. Ninguém haverá 
de suscitar qualquer dúvida sobre a sua conduta nem 
sobre a conduta de qualquer Relator. Eu acho que isso 
é fundamental na convivência democrática e respeitosa 
na Casa. Pressões eu não recebi nem me submete-
ria a qualquer delas no processo rumoroso, difícil que 
enfrentamos, até com ofensa que eu tive de repelir no 
plenário da Casa. Então V.Exa. fique absolutamente à 
vontade. Não sendo advogado de formação, é natural 
que tenha esse tipo de preocupação mais aguçada. 
Mas o magistrado não está impedido de ouvir, de ter 
paciência, de dialogar, até o final mantendo a sua im-
parcialidade, a sua independência, e proferindo o seu 
voto na hora certa.
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O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pela ordem o Deputado Orlando Fantazzini. Depois 
o Deputado Edmar Moreira.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Sr. 
Presidente, V.Exa. manifestou que nós iríamos criar 
subcomissões. Eu gostaria de saber de V.Exa. se é uma 
decisão, porque me preocupa. Principalmente para o 
conjunto dos membros do Conselho, aqueles que não 
tiverem a possibilidade de participar das oitivas porque 
estão fazendo outras oitivas, dificilmente poderão fazer 
um juízo de valor. Vão ter que se apegar única e exclu-
sivamente a um relatório do qual eles não participaram 
efetivamente das oitivas, das inquirições. 

Então eu queria ponderar a V.Exa. que não de-
cidisse isso e que a gente pudesse discutir um pouco 
mais, aprofundar, até para não dar possibilidades fu-
turas de argüição de que aqueles que participaram da 
votação não participaram do processo de instrução, e 
que o fizeram sem conhecimento de causa.

Eu queria só ponderar, para que nós pudéssemos 
refletir um pouco mais...

O  SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– V.Exa. tem razão. Se os Relatores acharem que preci-
sam de uma subcomissão nós colocaremos em votação, 
conversaremos com todos os membros do Conselho.

Deputado Edmar Moreira.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Eu louvo 

a preocupação do Deputado Chico Alencar acerca da 
procura, das ponderações que existem com relação à 
pessoa do Relator, mas eu não tenho absolutamente 
nenhuma preocupação acerca disso. Nós estaríamos 
criando a figura do embargo das afinidades. Absolu-
tamente. Dizem que todo mundo sabe onde amarra o 
seu cavalo. Então cada Relator é um Relator, e cada 
representado é um representado. Eu tenho certeza de 
que a ousadia ou a preocupação daquele represen-
tado – com certeza não vai haver –, isso vai variar de 
caso para caso.

Desculpe-me, Chico. Eu participo até da sua 
preocupação, porque a preocupação de todos é muito 
grande e ninguém, absolutamente, fica a salvo disso. 
E entendo, até. Amanhã você vai almoçar com uma 
pessoa, ou jantar, ou encontra lá no cafezinho, e os 
olheiros da vida vão entender absolutamente uma 
outra coisa. 

Eu acho que a sua preocupação é válida, mas 
eu considero, de certo modo, um excesso de preocu-
pação nesse sentido.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. 
Presidente, uma questão de ordem. 

Todos nós temos conhecimento de que amanhã 
será julgado pelo Supremo Tribunal Federal o mandado 
de segurança impetrado pelo Deputado José Dirceu 
com pedido de liminar para que sejam suspensos os 
trabalhos do Conselho.

Eu pergunto a V.Exa. se o Ministro Relator soli-
citou informações do Conselho de Ética para analisar 
a concessão ou não dessa liminar...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Não.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – ...ou 
se ela se dará sem que a outra parte, ou seja, o Con-
selho, seja ouvida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Ele não solicitou ao Conselho, solicitou à Presidên-
cia da Câmara.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – E 
V.Exa. tem conhecimento do teor das informações 
prestadas?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Não, não temos não, porque não foi enviado para 
nós ainda.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Eu jus-
tifico a minha indagação pelo seguinte, Sr. Presidente: 
existe uma dúvida sobre o fato de um Ministro Depu-
tado poder ou não ser julgado por esta Casa. A Casa 
já tem um parecer bastante claro sobre o assunto: que 
ele, na condição de Parlamentar licenciado, responde 
por qualquer ato atentatório ao decoro. Só que, inde-
pendentemente dessa dúvida, que o Supremo sobre 
ela pode se manifestar, o Supremo não teria, a meu 
ver, legitimidade para se manifestar sobre o mérito, se 
isso é ou não quebra de decoro. Mas sobre o procedi-
mento, sobre o respeito ao devido processo legal, ele 
pode se manifestar. 

Só que eu chamo a atenção de V.Exa. para um 
assunto que acho importante. A representação que fora 
feita pelo PTB, que à época tinha como Presidente o 
Deputado Roberto Jefferson, faz referência expressa 
não só ao art. 4º, inciso IV, do Código de Ética e Decoro 
Parlamentar, mas também ao art. 55 da Constituição 
Federal. E o art. 55, ele é mencionado exatamente em 
seu § 1º, que diz: “É incompatível com o decoro parla-
mentar, além dos casos definidos no Regimento Interno” 
– aqui, o mais importante – “o abuso das prerrogativas 
asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a 
percepção de vantagens indevidas.” Nesses 2 últimos 
casos, “abuso das prerrogativas asseguradas a membro 
do Congresso ou percepção de vantagens indevidas”, 
independe de o Deputado estar ou não como Ministro, 
é uma questão de menor importância.

Só que, pelo que eu vi, a Presidência da Casa 
não fez referência expressa, quando encaminhou ao 
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Conselho de Ética, ao art. 55, § 1º, que fala do abu-
so das prerrogativas asseguradas e da percepção 
de vantagem indevida. E, se ela não fez menção ao 
Conselho de Ética, certamente não prestou essa in-
formação ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo 
Tribunal Federal vai julgar amanhã um caso no qual 
vai-se discutir se um Deputado Ministro pode ou não 
responder a este Conselho, sendo que, pelo art. 55, § 
1º, essa dúvida não existe.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Não existe.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Porque 
há, evidentemente, abuso de prerrogativa, se ficar evi-
denciado. Então eu não sei como é que nós poderemos 
fazer para ofertarmos informações complementares aos 
Ministros, porque  todos os Ministros têm a informa-
ção da Mesa no sentido do art. 4º, inciso IV – “fraudar, 
por qualquer meio ou forma, o regular andamento dos 
trabalhos legislativos” –, mas não têm a informação de 
que na representação consta o § 1º, que é o abuso das 
prerrogativas e o recebimento de qualquer vantagem 
indevida. Esses casos independem de ele estar ou 
não como Ministro. Não sei se V.Exa. teria condições 
de complementar as informações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Vamos fazer contato com a Presidência da Casa e 
tentar fazer essa complementação.

O SR. DEPUTADO PEDRO CANEDO – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, pedi a palavra pela ordem apenas 
para louvar a atitude de V.Exa. Havia uma pressão mui-
to grande com esse método que V.Exa. adotou para a 
escolha, a nomeação, a indicação dos Relatores des-
ses 11 casos. Essa pressão V.Exa., coadjuvado pelo 
Deputado Edmar Moreira, dissipou totalmente. Con-
seqüentemente, mostra-se que a transparência deste 
Conselho presidido por V.Exa. é uma realidade. 

Também me causou uma emoção muito grande 
– confesso – a atitude do nobre colega Deputado Chi-
co Alencar. S.Exa. não precisava tomar essa atitude. 
Mas o fez mostrando que é um grande Parlamentar, 
além de tudo digno de pertencer a este Conselho de 
Ética. Atitude das mais nobres. Atitude a qual um ou-
tro colega Parlamentar, Deputado Carlos Sampaio, 
também tomaria tivesse sido sorteado para um outro 
Parlamentar. Eu acredito que com isso este Conselho 
pode realmente se considerar um Conselho de cabeça 
erguida, e a sociedade brasileira pode ficar tranqüila 
que as decisões que nós tomarmos são decisões que 
vão ao encontro da sociedade brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Obrigado, Srs. Deputados.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Uma 
última indagação, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Nós es-
tamos com um trabalho grande, e a equipe é a mesma. 
O senhor já está fazendo consultas para ampliar a va-
lorosa equipe de colaboradores do Conselho?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Já conversei com o Deputado Aldo Rebelo. Ele me 
prometeu condições melhores para o Conselho. 

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – De re-
cursos humanos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Já conversei com ele.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Inclusive consultores, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Inclusive consultores da própria Câmara.

Então, Srs. Deputados, hoje, às 14h30m, leitu-
ra do parecer e voto do processo do Deputado José 
Dirceu.

Está encerrada a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Havendo número regimental, declaro abertos os tra-
balhos do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da 
Câmara dos Deputados.

Encontram-se sobre as bancadas cópias das atas 
da 46ª e da 47ª reunião.

Indago aos Srs. Parlamentares se há necessida-
de de leitura das referidas atas.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. 
Presidente, como todos os Deputados já tem ciência 
do inteiro teor das atas, eu solicito a dispensa da sua 
leitura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Os Srs. Deputados que forem favoráveis à dispensa 
da leitura das atas permaneçam com se encontram. 
(Pausa.)

Aprovada.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. Pre-

sidente, eu formulo uma questão de ordem a V.Exa. e 
justifico o fato de fazê-lo neste momento, uma vez que, 
na tarde de hoje, todos os 11 Deputados que foram 
representados junto a este Conselho serão notificados, 
de hoje para amanhã. 

Para que não cometamos nenhuma incorreção, 
tomo a liberdade de formular o requerimento, que peço 
vênia para ler:

“Na qualidade de Relator, indicado por Vossa 
Excelência, para apreciar o Processo nº 13, no qual o 
Deputado Pedro Corrêa figura no pólo passivo, requeiro 
que sejam inseridos na notificação do mesmo, além dos 
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artigos mencionados na representação oferecida pelo 
Presidente da Câmara, Deputado Aldo Rebelo, também 
o art. 4º, inciso II, do Código de Ética e Decoro Parla-
mentar e o art. 55, § 1º, da Constituição Federal.

Justifica-se a inclusão dos artigos acima men-
cionados, uma vez que os relatórios da Corregedoria 
e da CPMI dos Correios fazem menção expressa à 
existência de “...indícios da participação dos Depu-
tados”, particularmente, no meu caso, Deputado Pe-
dro Corrêa, “no esquema do mensalão... relacionados 
ao depoimento prestado pelo Sr. João Cláudio Genu 
à Polícia Federa”, assessor do Partido Progressista, 
presidido pelo ora representado.

Portanto, sem que esse entendimento implique 
qualquer prejulgamento, mister se faz que a notificação 
contenha em seu corpo todos os fatos relacionados no 
relatório (...) pela CPMI e referendado pela Correge-
doria, assim como também todas as eventuais tipifica-
ções que guardem relação com os fatos imputados ao 
ora representado. Tenho para mim que somente assim 
estaremos garantindo ao representado o seu inques-
tionável direito de defesa.

Registre-se que não se trata de alterar o proces-
so disciplinar já inaugurado pela Mesa da Câmara, até 
porque, na esteira do entendimento do Ministro Carlos 
Ayres de Brito, em decisão prolatada no dia de ontem, 
a condição de acusado somente se verifica “...com 
a abertura do processo disciplinar na instância para 
esse fim concebida: o Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar”.

Enfim, para que possamos dar início à análise 
dessa representação sem qualquer vício ou mácula, 
bem como para que possamos garantir que esses pro-
cessos disciplinares respeitem os princípios da ampla 
defesa, do contraditório e do devido processo legal, 
aguardo o deferimento deste nosso requerimento.”

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o Deputado Chico Alencar.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr. Pre-
sidente, entendendo altamente procedente para o 
bom trabalho desse Conselho essa petição do nobre 
Deputado Carlos Sampaio, percebo também que essa 
inserção do art. 4º, inciso II, do Código de Ética e De-
coro Parlamentar, fundado no art. 55, § 1º, da Consti-
tuição Federal, cabe, na verdade, em todos os casos 
que vêem da mesma fonte, a CPMI. Então, solicitaria 
que essa inserção fosse extensiva aos demais 10 pro-
cessos disciplinares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Eu defiro, de imediato, a solicitação de V.Exas.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – 
Deputada Angela Guadagnin. Posteriormente V.Exa.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Eu entendi o espírito do questionamento do reque-
rimento do Deputado Carlos Sampaio, mas eu tenho 
uma preocupação de ordem jurídica, de que, quando 
o Presidente da Casa encaminhou para aqui baseado 
num artigo, se a gente vai estar aqui modificando um 
artigo do que foi o encaminhamento do processo, nós, 
novamente dentro daquela mesma defesa que eu fiz lá 
atrás, nós passamos a ser parte do processo, porque 
nós estamos, além de julgar, já dizendo em que artigo 
eles vão ser imputados por culpa ou responsabilidade. 
Então, no meu ponto de vista, a Comissão de Ética não 
pode estar interferindo num artigo que foi encaminhado 
pela Mesa da Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Carlos Sampaio.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. 
Presidente, se me permite...

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. 
Presidente, pela ordem. É sobre o assunto. Senão vai 
ficar prejudicada...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Edmar, por favor.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Descul-
pe. Se é sobre o assunto, Carlos, por favor.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – É tão-
somente para esclarecer à Deputada Angela Guadagnin 
que ela tem razão na sua preocupação. Mas não se 
trata de dar uma nova tipificação. Os fatos foram nar-
rados no relatório. Se trata de dar uma tipificação ade-
quada. Não é uma nova tipificação para um novo fato. 
Trata -se dos mesmos fatos, mencionados em ambos 
os relatórios, narrados extensivamente em ambos os 
relatórios, mas que não constaram na tipificação final. 
Não há nenhuma inovação no contexto probatório.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Não, eu entendi perfeitamente que é uma tipificação 
de em que artigo estariam sendo comprometidos os 
julgamentos.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Pela 
ordem.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Então, eu continuo com essa mesma preocupação 
de que a gente, ao estar colocando a tipificar mais um 
outro artigo, a gente estaria interferindo no procedi-
mento que veio da Mesa da Casa, com uma possível 
alegação, depois, de uma incompetência da nossa 
parte de estar julgando. Porque nós, ao estarmos inter-
ferindo, modificando o encaminhamento da Mesa, nós 
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estaríamos colocando para a nossa responsabilidade 
o julgamento, ou prejulgamento. Independente do que 
o Deputado Carlos Sampaio coloca, a gente já está 
incorrendo em uma tipificação diferenciada daquela 
que a Mesa encaminhou para nós.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Edmar Moreira.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. 
Presidente, com todo o respeito às ponderações dos 
Deputados Carlos Sampaio e Chico Alencar, até pelo 
saber jurídico dos dois, eu acho que não é competência 
dessa Presidência fazer esse tipo de enquadramento. 
Não é competência, não é de sua seara fazer esse tipo 
de enquadramento. Se, no desenrolar das apurações, 
no relatório, o Relator achar por bem fazê-lo, ele que o 
faça. Mas não é competência dessa Presidência.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Para 
esclarecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Chico Alencar.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Escla-
recendo os colegas Angela Guadagnin e Edmar Mo-
reira, que ponderam com muita propriedade, quero 
apenas dizer que a nossa iniciativa é em defesa dos 
próprios representados. Porque toda a narrativa da 
CPMI menciona a percepção, a qualquer título, em pro-
veito próprio ou de outrem, no exercício da atividade 
parlamentar, de vantagens indevidas e indícios nesse 
sentido, e, quando há representação, o encaminha-
mento da Mesa – não o artigo novo, mas esse inciso 
do art. 4º do nosso Código, que está ali citado – não é 
mencionado. Então, para a própria defesa dos repre-
sentados, é bom, é de bom alvitre que eles tenham a 
ciência de que esse inciso também está mencionado 
aqui, por óbvio até, e não apenas aquele de fraudar, 
por qualquer meio ou forma, o regular andamento dos 
trabalhos legislativos para alterar o resultado de deli-
beração. Nós estamos agregando em favor da própria 
defesa e da correta demarcação do nosso trabalho. É 
esse o sentido da proposta.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. 
Presidente, para...

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Ape-
nas para complementar, eu queria dizer ao Deputado 
Edmar Moreira que, se houvesse durante o processo 
uma inovação, como ele colocou, e o Relator enten-
desse por bem abordar o assunto, daí sim é que ele 
não poderia. Por quê? Porque não foi dado ao repre-
sentado, desde o início, a oportunidade de defender-se 
sobre aquele fato que está narrado no relatório. Quando 
ele é notificado, já sabendo o que consta do relatório, 
ele amplia o seu direito de defesa. Esta é a razão de 
ser do meu pleito. Mas, diante da dúvida colocada, Sr. 

Presidente, eu sugiro que, para aqueles Deputados 
que quiserem que a notificação se dê desde o início 
constando esses artigos, que V.Exa. defira, se me per-
mitir a sugestão, e para aqueles que entenderem que 
não deve inserir, que a notificação seja feita tal como 
apresentada pela Mesa da Câmara.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Sr. Presidente, eu acho que não pode ficar assim, 
um que faz de um jeito, outro de outro. Nós temos que 
ter regularizado o nosso procedimento.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Sem dúvida. Deputados, eu vou analisar esse re-
querimento e, na reunião de amanhã, eu o coloco em 
votação aqui no Conselho de Ética.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Pre-
sidente, eu preciso...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Estou 
prejudicado – desculpe o meu raciocínio – tendo em 
vista as justas ponderações do Chico Alencar e do 
Carlos Sampaio.

O Conselho de Ética, ele não pode entrar no 
campo do ataque e da defesa, de quem vai defender 
e quem vai atacar. Com certeza o intuito de V.Exas. é 
preservar, mais do que nunca, o direito à defesa do 
representado. Mas eu insisto que não é competência 
de V.Exa. fazer esse enquadramento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados, esta reunião foi convocada para 
discussão e votação do parecer do Deputado Júlio 
Delgado ao Processo nº 4, de 2005, instaurado contra 
o Deputado José Dirceu.

Comunico que estão presentes o  representado, 
Deputado José Dirceu, e seus advogados.

Informo ainda aos Srs. membros deste Conselho 
que os procedimentos serão observados conforme es-
tabelece o art. 18 do Regulamento do Conselho.

Inicialmente darei a palavra ao Relator, Depu-
tado Júlio Delgado, que procederá à apresentação do 
seu relatório.

A seguir será concedido o prazo de 20 minutos, 
prorrogáveis por mais 10, ao representado ou a seu 
procurador para defesa. Nesse caso os dois utilizarão 
do tempo: o advogado e o Deputado José Dirceu.

Logo após, será devolvida a palavra ao Relator, 
que fará a leitura do seu voto.

Em seguida, inicia-se a discussão do parecer, 
podendo cada membro do Conselho usar a palavra 
durante 10 minutos, improrrogáveis. Neste momento, 
qualquer membro do Conselho, titular ou suplente, 
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que assim o desejar poderá solicitar vistas do proces-
so por duas sessões. A critério do Presidente, poderá 
ser concedido o prazo de 10 minutos improrrogáveis 
ao Relator para a réplica e igual prazo à defesa para 
a tréplica.

Por fim, o Conselho deliberará em processo de 
votação nominal e por maioria absoluta.

É vedada a apresentação de destaque ao pa-
recer.

Então, inicialmente, concedo a palavra ao Depu-
tado Júlio Delgado para apresentação do seu relató-
rio.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Sr. Pre-
sidente, Deputado Ricardo Izar; Sr. Deputado José 
Dirceu, representado; Dr. José Luís; Dr. Rodrigo, com 
quem convivemos aqui ao longo deste processo; Sras. 
e Srs. Parlamentares membros deste Conselho que 
vêm aqui hoje a esta sessão, colegas, funcionários, 
companheiros... 

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Por favor, eu peço silêncio ao Plenário.
O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – ... da 

assessoria não só da Casa, mas deste Conselho e 
dos partidos políticos que vêm acompanhando nossos 
trabalhos; profissionais da imprensa; para ser didático, 
gostaria de, primeiro, agradecer a contribuição de todos. 
Acho que estamos terminando uma fase deste processo 
com bastante lisura e respeito entre todos nós.

Ao iniciar a leitura do relatório, ao fazer o agra-
decimento a todos, gostaria de pedir a todos paciência 
– e já disse isso ao Dr. José Luís e falo aos colegas 
Parlamentares –, pois tenho como costume iniciar a 
leitura pausadamente, mas acelerar ao final. Trata-se 
de um vício. Se isso vier a atrapalhar o acompanha-
mento, caberá a um dos colegas Parlamentares fazer 
a interrupção para que retomemos o ritmo, para que 
seja bem entendido e compreendido por todos não só 
o relatório, mas também o nosso voto.

Como o relatório é uma peça pública, sobre a qual 
já se deu conhecimento na tarde-noite de ontem, neste 
processo devo ler só o texto que relata o fato ocorrido, 
para que possamos atender às reivindicações de todos 
no sentido da compreensão e da boa leitura.

Sr. Presidente:

“Processo nº 04, de 2005 (Representa-
ção nº 38, de 2005). 

Representante: Partido Trabalhista Bra-
sileiro – PTB.

Representado: Deputado José Dirceu.
Relatório.
Representação do Partido Trabalhista 

Brasileiro – PTB.

Em 2 de agosto deste, o Partido Traba-
lhista Brasileiro, por meio de seu Presiden-
te Flávio Martinez, dirigiu a este Conselho 
representação requerendo a instauração de 
processo disciplinar em face de José Dirceu, 
Deputado Federal pelo PT/SP, como incurso 
na provisão do art. 55, inciso II e §1º da Cons-
tituição Federal, combinado com o art. 244 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, e art. 4º, inciso IV, do Código de Ética 
e Decoro Parlamentar, por considerar que o 
Deputado fraudou o regular andamento dos 
trabalhos legislativos, visando a alteração do 
resultado das deliberações em favor do Go-
verno, praticando atos incompatíveis com o 
decoro parlamentar.

Arrima-se em depoimentos prestados ao 
Procurador-Geral da República e à Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios 
por Marcos Valério Fernandes de Souza e 
Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza, 
em 14 e 16 de julho de 2005, respectivamen-
te. Segundo a representação, os depoentes 
informaram que o Deputado José Dirceu, “en-
quanto licenciado desta Casa para exercer as 
funções do cargo de Ministro-Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República, em  conluio 
com o Secretário de Finanças do Partido dos 
Trabalhadores – PT, Delúbio Soares, levantou 
fundos junto ao Banco Rural e ao Banco de Mi-
nas Gerais – BMG, tomados sob a intervenção 
e responsabilidade de Marcos Valério, com a 
finalidade de pagar Parlamentares para que, 
na Câmara dos Deputados, votassem projetos 
em favor do Governo”.

A representação afirma que esses fun-
dos, “levantados como se empréstimos fossem, 
eram compensados pelo favorecimento aos 
bancos mencionados – cujos diretores, entre 
eles, Flávio Guimarães (BMG) e Kátia Rabello 
(Rural), estiveram reunidos com José Dirceu 
– e pelo favorecimento às empresas de que 
participa Marcos Valério em contratos gover-
namentais de sua administração indireta ou 
autárquica, garantidos pela influência do repre-
sentado, de modo a que, embora tais mútuos 
não tenham sido honrados pelos tomadores, 
tampouco houvesse cobrança daquelas insti-
tuições financeiras do seu crédito”. 

O representante acosta como prova, con-
siderando-as “elementos da notoriedade dos 
fatos imputados”, as matérias publicadas em 
27/07/2005 nos jornais Folha de S.Paulo, O 
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Estado de S. Paulo, Correio Braziliense e O 
Globo, intituladas, respectivamente, “Dirceu 
sabia dos empréstimos, diz mulher de Valé-
rio”; “Dirceu sabia de empréstimos ao PT, diz 
Renilda; ele nega”; “Mulher de Valério liga Dir-
ceu a empréstimos”; “Renilda envolve Dirceu 
e apressa a sua convocação”. 

Requer, ainda, cópia dos depoimentos prestados 
por Marcos Valério Fernandes de Souza ao Procura-
dor-Geral da República, em 14/07/2005, e por Renil-
da Maria Santiago Fernandes de Souza à CPMI dos 
Correios, em 26/07/2005; remessa de cópia da repre-
sentação à CPMI dos Correios, a fim de que outros 
documentos julgados relevantes sejam remetidos ao 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar; depoimen-
to pessoal do representado; oitiva do testemunho de 
Marcos Valério Fernandes de Souza, Renilda Maria 
Santiago Fernandes de Souza, Kátia Rabello e Flávio 
Guimarães, diretores dos Bancos Rural e BMG que 
estiveram tratando do assunto com o representado 
em Belo Horizonte e Brasília; admissão e produção 
de todo o gênero de prova.

Notificação ao Deputado José Dirceu.
Recebida a representação na mesma data, 2 de 

agosto de 2005, pelo Presidente do Conselho de Éti-
ca e Decoro Parlamentar, Deputado Ricardo Izar, foi 
por este determinada a imediata remessa à Mesa da 
Casa para as providências preliminares de numeração 
e publicação. Em 10 de agosto, o Presidente instaurou 
o processo disciplinar, nos termos da Resolução n.º 25, 
de 2001, Código de Ética e Decoro Parlamentar, bem 
como de seu Regulamento. Determinou notificação do 
Deputado José Dirceu, na qualidade de representado, 
com a entrega de cópia integral da respectiva represen-
tação e dos documentos e elementos de provas que 
a instruem para a apresentação de defesa em cinco 
sessões (art. 8º do Regulamento).

O Presidente Ricardo Izar indicou-me Relator do 
feito, decisão esta comunicada ao plenário deste Con-
selho na reunião ordinária ocorrida em 10 de agosto 
deste ano, ocasião na qual o Presidente também deu, 
oficialmente, conhecimento ao plenário da Represen-
tação nº 38, de 2005, e a conseqüente instauração do 
Processo Disciplinar n.º 04, de 2005. 

Dando cumprimento às determinações do Sr. 
Presidente, e conforme dispõe o art. 14, § 4º, II, do 
Código de Ética, a Secretaria do Conselho notificou o 
Deputado representado na tarde de 15 de agosto (fls. 
80/81), comunicando-o da instauração do processo e 
do prazo para apresentar defesa, documentos e indi-
car provas.

Defesa apresentada.

Dentro do prazo regulamentar, o Deputado José 
Dirceu apresentou sua defesa (fls. 83/229), nos termos 
do art. 8º do Regulamento do Conselho de Ética e De-
coro Parlamentar da Câmara dos Deputados. 

Em síntese, a defesa alega, em sede preliminar, 
a incompetência do Conselho de Ética e Decoro Par-
lamentar para julgar atos atribuídos ao representado 
praticados fora do exercício do mandato de Deputado 
Federal, do qual estava licenciado para exercer car-
gos no Poder Executivo. A seu juízo, se tivessem re-
almente ocorrido, tais atos “estariam sujeitos ao con-
trole administrativo ou judicial, nunca ao juízo político 
por quebra do decoro parlamentar, que pressupõe o 
exercício do mandato”.

Transcreve o art. 231 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados para destacar que “no exercí-
cio do mandato, o Deputado atenderá às prescrições 
constitucionais e regimentais e às contidas no Código 
de Ética e Decoro Parlamentar, sujeitando-se às me-
didas disciplinares nelas previstas”.

Contesta o parecer do Dr. José Theodoro  M. Men-
ck, da Consultoria Legislativa da Câmara, considerando 
que “o  mencionado parecer, além de investir contra o 
Regimento da própria Casa Legislativa, incide em ma-
nifesto equívoco, pois as hipóteses por ele invocadas 
são diferentes, visto que nos três casos referidos dis-
cute-se tão-somente a possibilidade de o Parlamentar 
responder, em uma legislatura, por quebra de decoro 
em razão de ato praticado no exercício de mandato em 
legislatura anterior, situação completamente diversa 
daquela que ora se apresenta”.

Analisa aspectos dos processos de cassação dos 
Deputados Hildebrando Pascoal, Talvane Albuquerque 
e Feres Nader e conclui que esses precedentes exami-
naram situações diversas e que, no caso do Deputado 
Federal Feres Nader, ficou devidamente registrada a 
tese defendida de “que somente quem estiver no exer-
cício do mandato parlamentar poderá agir de forma a 
agredir a honorabilidade da Casa Legislativa”.

Reproduz opinião de especialistas publicada no 
jornal O Globo de 3 de agosto de 2005, corroborando 
a tese esposada pela defesa de que, estando afas-
tado de funções de Deputado, não há como falar em 
quebra de decoro.

Argúi, ainda em sede preliminar, a inépcia da re-
presentação, uma vez que, no seu entender, a petição 
inicial não conteria os elementos mínimos à identifica-
ção da conduta que se pretende ter como indecorosa, 
não indicaria qual ou quais trabalhos legislativos teriam 
tido o seu regular andamento fraudado, qual ou quais 
deliberações teriam tido seu resultado alterado nem 
quais os Parlamentares teriam sido favorecidos.
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A representação, segundo a defesa, limita-se a 
noticiar que “Marcos Valério Fernandes de Souza e sua 
mulher, Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza, 
em depoimentos prestados à CPMI dos Correios, teriam 
afirmado que o representado, em conluio com Delúbio 
Soares, à época Secretário de Finanças do Partido dos 
Trabalhadores, teria levantado fundos junto ao Banco 
Rural e ao Banco de Minas Gerais para pagar Parla-
mentares, a fim de que, na Câmara dos Deputados, 
votassem a favor do Governo”.

Argumenta, amparando-se em ilustres juristas, 
que a forma genérica da acusação “impede que o re-
presentado seja específico em relação a algum caso 
particular, na medida em que a defesa deve estar, ne-
cessariamente, relacionada aos fatos apontados pela 
acusação”. 

Quanto ao mérito, nega que tenha participado 
de qualquer conluio com a finalidade de levantar fun-
dos para pagar Parlamentares, a fim de que votassem 
projetos a favor do Governo.

Considera que, ao contrário do afirmado na acu-
sação, uma leitura dos depoimentos prestados por Mar-
cos Valério e sua mulher, Renilda, mostra que nunca 
houve levantamento de fundos para pagar Parlamen-
tares. O que existiu foi a realização de empréstimos 
junto a instituições bancárias para saldar obrigações 
de campanhas eleitorais. 

Esses empréstimos, de acordo com o declarado 
por Delúbio Soares e Marcos Valério, teriam sido toma-
dos a partir de fevereiro de 2003, após o representado 
haver se afastado das funções partidárias, em razão 
dos relevantes encargos que assumiu no Governo do 
Presidente Lula. Não teve nenhuma participação, quer 
em relação à decisão de buscar os recursos no mer-
cado, quer no que diz respeito...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Por favor, eu peço silêncio no plenário.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – ... à con-
cretização de tal decisão.

Afirma que as pessoas referidas pela represen-
tação se limitaram a dizer que tinham sido informadas 
por terceiros de que o Deputado José Dirceu tinha 
conhecimento desses empréstimos. “Marcos Valério 
disse que Delúbio Soares lhe havia dito isso, mas De-
lúbio não confirmou tal fato. Pelo contrário, declarou 
que nunca tratou desse assunto com o representado. 
Renilda, por sua vez, disse que o seu marido comentou 
que alguém lhe havia dito que o Deputado José Dirceu 
sabia, mas foi contraditória ao informar quem teria sido 
essa terceira pessoal, ora Delúbio Soares (que nega), 
ora diretores do banco (que também negam)”.

Assevera que todas as pessoas relacionadas com 
os empréstimos obtidos foram unânimes em informar 

que os recursos obtidos com os empréstimos desti-
navam-se a saldar dívidas de agremiações políticas 
ligadas às campanhas eleitorais.

No seu entender, o Deputado Roberto Jefferson, 
ao procurar vincular os recursos destinados ao paga-
mento de dívidas relacionadas com as campanhas 
eleitorais a um suposto pagamento de propinas em 
troca de apoio em votações de projetos de interesse 
do Governo, é voz isolada nas referências a essa ati-
vidade irregular, da qual não foi apresentada nenhuma 
prova e que, de qualquer modo, nunca contaria com o 
apoio ou concordância do representado.

Declara que não se ocupou da parte financeira 
da campanha eleitoral de 2002, tendo sido um dos 
coordenadores políticos da campanha presidencial e 
também candidato no pleito proporcional federal no 
Estado de São Paulo. Encerrada a campanha, o repre-
sentado participou ativamente da montagem do novo 
Governo e após a posse do Presidente Lula assumiu 
importante cargo, cujas funções ocupavam todo o seu 
tempo, impossibilitando qualquer participação nas de-
cisões executivas do Partido dos Trabalhadores. Pelas 
mesmas razões também não teve nenhuma partici-
pação na administração financeira das campanhas 
municipais de 2004, o que seria incompatível com as 
elevadas funções de que se ocupava. 

Considera , portanto, não ser razoável supor que 
o representado pudesse ter conhecimento das condi-
ções e dos detalhes dos empréstimos obtidos ou das 
dívidas existentes. Apenas sabia, genericamente, que 
o Partido dos Trabalhadores estava com problemas 
financeiros e que buscava empréstimo junto aos ban-
cos, mas não conhecia os detalhes e não participou 
de qualquer negociação relativa a empréstimos nem 
prometeu favores aos bancos envolvidos. 

Sobre seus contatos com esses bancos, registra 
que participou de algumas reuniões com seus dirigen-
tes, mas nunca tratou de empréstimo para o Partido 
dos Trabalhadores ou para Marcos Valério, fato que 
as duas instituições confirmam, conforme documen-
tos anexos à peça de defesa – nota do Banco Rural 
e declaração do Sr. Sérgio Bermudes, advogado do 
Banco BMG. 

Por fim, tece considerações sobre o processo 
político, acerca da sua decisão de não renunciar ao 
mandato e da sua história de lutas e ideais. Preocupa-
se com a possibilidade de se cassar o mandato de um 
Parlamentar apenas pelo que ele representa, o que 
afetaria o processo democrático. Transcreve partes do 
seu depoimento como testemunha no processo contra 
o Deputado Roberto Jefferson.

Arrola as seguintes testemunhas para sua de-
fesa: Márcio Thomaz Bastos, Ministro da Justiça; os 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 25 03861 

Deputados Federais Aldo Rebelo, Eduardo Campos 
e Arlindo Chinaglia, e o jornalista e escritor Fernando 
de Morais. 

Este Conselho de Ética, ao longo de todo o pro-
cesso, preocupou-se com a segurança das partes e 
testemunhas. Sempre que entendeu conveniente ou 
quando foi solicitado, requereu a assistência do De-
partamento de Polícia Judiciária da Câmara, no que foi 
prontamente atendido – e a ele quero fazer agradeci-
mento. O Conselho preservou e garantiu, em todas as 
suas reuniões, a mais estrita ordem e tranqüilidade em 
seus trabalhos e o mais absoluto respeito às normas 
regimentais e legais atinentes.

Nas reuniões, houve sempre a preocupação com 
a garantia do direito da ampla defesa e do contraditório, 
o que se pôde verificar, entre outros, pela concessão 
da palavra ao representado ou aos seus procuradores 
para inquirir testemunhas ou para formular requeri-
mentos diversos, envio de cópias dos autos e o pleno 
acesso ao processo e às reuniões do Conselho, tendo 
os mesmos sido devidamente intimados de todas as 
reuniões realizadas. 

As decisões que implicaram a fixação do proce-
dimento a ser adotado, que influíram no andamento 
do processo e na condução da instrução probatória fo-
ram tomadas em reuniões ordinárias deste Conselho, 
tendo sido, registre-se, sempre o defensor e o próprio 
representado intimado das reuniões.

De todas as reuniões foi o Deputado José Dirceu 
intimado com antecedência, seja pessoalmente ou por 
seus advogados, por carta com aviso de recebimento, 
correio eletrônico ou fax. 

Todas as testemunhas prestaram o compromis-
so de dizer a verdade antes dos depoimentos e foram 
inquiridas pelo Relator, demais membros do Conselho 
e advogados de defesa.

Como testemunhas de defesa, prestaram depoi-
mento os Deputados Federais Aldo Rebelo, Eduardo 
Campos e Arlindo Chinaglia e o jornalista Fernando de 
Morais. O Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, 
respondeu por escrito as perguntas encaminhadas pe-
los conselheiros e pelos advogados de defesa.

Somente a Sra. Kátia Rabello, presidente do Ban-
co Rural, depôs como testemunha de acusação. Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Renilda Maria Santiago 
Fernandes de Souza e Flávio Guimarães, apesar de 
diversas vezes convidados, não compareceram para 
prestar depoimento.

Foi ouvido, a pedido desta Relatoria, o ex-Depu-
tado José Genoino. 

O Partido Trabalhista Brasileiro protocolou o pe-
dido de retirada de representação contra o Deputado 
José Dirceu para que “os julgamentos feitos pela Câ-

mara dos Deputados sejam adotados com base nos 
elementos colhidos pelas Comissões de Inquérito, 
por entender serem mais amplos e originários de pro-
cedimento e apuração, juridicamente mais eficazes”. 
Na reunião de 21 de setembro de 2005, o pedido foi 
indeferido pelo Conselho em razão de parecer nor-
mativo aprovado, considerando a irretratabilidade da 
representação. O representado apresentou recurso à 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
desta Casa contra a decisão do Conselho, não julgada 
até a presente data. 

Foram juntadas cópias fornecidas pela Polícia 
Federal dos depoimentos prestados pelo Sr. Delúbio 
Soares, Sr. Marcos Valério Fernandes de Souza e Sr. 
Sílvio Pereira.

Juntaram-se, ainda, cópias dos seguintes depoi-
mentos prestados na CPMI dos Correios: Sr. Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Sra. Renilda Maria San-
tiago Fernandes de Souza, Sra. Simone de Vascon-
celos, Sr. Delúbio Soares, Sr. Ricardo Guimarães e 
do Sr. José Eduardo Cavalcanti Mendonça, conhecido 
como Duda Mendonça. Juntaram-se também cópias 
dos depoimentos do Deputado Roberto Jefferson na 
CPMI de Compra de Votos.

Constam dos autos cópias, encaminhadas pela 
CPMI dos Correios, dos contratos de empréstimos 
firmados pelo Banco Rural e BMG para o Partido dos 
Trabalhadores e para as empresas do Sr. Marcos Va-
lério Fernandes de Souza; fax de autorização de sa-
que para o Sr. Roberto Marques; CD-ROM contendo 
os dados telefônicos e bancários do representando, 
do Sr. Delúbio Soares, do Sr. Sílvio Pereira e do Sr. 
Marcos Valério Fernandes de Souza. 

O Presidente declarou na reunião de 11 de ou-
tubro, a requerimento deste Relator, encerrada a fase 
instrutória e regimentalmente abriu o prazo de 5 reuni-
ões para apresentação do presente relatório.

Não é demais lembrar que as reuniões plená-
rias do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, bem 
como todos os trabalhos realizados pela secretaria fo-
ram consignados nos autos e constam das atas que 
os instruem.

É o relatório, Sr. Presidente.”
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Com a palavra o Dr. José Luís Lima, advogado do 
Deputado José Dirceu. 

O SR. JOSÉ LUÍS OLIVEIRA LIMA – Prezado Pre-
sidente do Conselho de Ética e Decoro da Câmara,...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Por favor, peço silêncio no plenário.

O SR. JOSÉ LUÍS OLIVEIRA LIMA – ...Depu-
tado Ricardo Izar, a quem gostaria de cumprimentar 
pela maneira tranqüila e imparcial com que conduziu 
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os trabalhos neste feito. Ilustre Relator, Deputado Júlio 
Delgado, quero também agradecer a maneira gentil e 
cordial com que V.Exa. tratou a defesa, realmente os 
trabalhos foram conduzidos com muita tranqüilidade. 

Quero, desde logo, ilustre Relator, pedir desculpas 
a V.Exa., porque eventualmente na minha fala vou ter 
que ser um pouco assertivo, um pouco incisivo. Quero 
que V.Exa. receba essas palavras no campo das idéias, 
jamais no campo pessoal. 

A imprensa noticiou em várias oportunidades, 
supostamente, fala de V.Exa. antecipando o seu voto. 
O jornal Folha de S.Paulo, na sua coluna Painel – ex-
ceção de hoje –, na segunda-feira, no domingo e no 
sábado, antecipou trechos do suposto voto de V.Exa. 
Tenho clareza de que V.Exa. não teve esse contato, 
essa fala com a imprensa, mas cabe à defesa, neste 
momento, rebater todas essas afirmações.

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, quero tam-
bém, em nome da defesa, agradecer a maneira cor-
dial como trataram a defesa durante todo o desenrolar 
deste processo.

Quero fazer um agradecimento especial aos fun-
cionários do Conselho de Ética e peço licença para 
fazê-lo na figura da funcionária Terezinha Miranda, 
extremamente delicada com a defesa, que facilitou 
durante todo este período o nosso trabalho. 

Quero, de público, fazer um agradecimento ao 
Deputado José Dirceu pela confiança que depositou no 
nosso escritório para representá-lo neste Conselho. 

Srs. Deputados, a minha fala vai ser no tocante 
às provas produzidas neste feito. Nós distribuímos um 
memorial, que espero todos aqui presentes tenham 
recebido, onde abordamos várias questões, as ques-
tões periféricas, as questões que saíram na imprensa, 
mas como o tempo aqui é curto eu não posso falar 
sobre todas as questões, então vou falar fundamen-
talmente sobre a prova produzida neste feito durante 
a instrução.

Desde que nós assumimos este caso, eu ouvi, 
em várias oportunidades, que o julgamento aqui é 
um julgamento político. Não tenho a menor dúvida, 
Presidente Ricardo Izar, que aqui é um julgamento 
político, porque, se não fosse um julgamento político, 
nós estaríamos num tribunal. Mas eu também não te-
nho dúvida, Presidente Ricardo Izar, de que para um 
julgamento político há necessidade de provas, provas 
contundentes, provas sérias, porque julgamento político 
sem provas é fuzilamento, é ilegalidade, é arbitrarieda-
de. E o que nós constatamos neste feito: se por acaso 
o julgamento for feito tão-somente na questão política, 
estará assim sendo caracterizado um fuzilamento do 
Deputado José Dirceu.

Quero desde logo de deixar consignada e fazer 
essa ressalva.

E qual a acusação que pesa sobre o Deputado 
José Dirceu?

Segundo a representação feita pelo Partido Traba-
lhista Brasileiro, que depois, inclusive, foi retirada, o ex-
Ministro Chefe da Casa Civil, Deputado José Dirceu, em 
conluio com o Tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, 
Sr. Delúbio Soares, tiveram empréstimos em instituições 
financeiras, o Banco Rural e o Banco BMG, e com esses 
recursos pagaram Parlamentares para votar com o Go-
verno. Essa é a acusação que pesa na representação 
feita pelo Partido Trabalhista Brasileiro. 

E   as provas? Durante todo o processo, a im-
prensa noticiou várias vezes que não tinha um fato 
concreto contra o ex-Ministro-Chefe da Casa Civil, 
Deputado José Dirceu. Ora, se não tem um fato con-
creto, como vai cassar esse Parlamentar? Parlamentar 
que foi eleito com mais de 550 mil votos; Parlamen-
tar que tem uma história neste País: 40 anos de vida 
pública, Deputado Estadual, Deputado Federal – não 
tem qualquer mancha no seu passado. Vão cassar o 
Deputado José Dirceu porque alguns dizem que ele 
é arrogante? Porque alguns dizem que ele é soberbo, 
presunçoso, superministro, capitão do time? Aliás, so-
bre capitão do time, eu me lembro que na Copa de 70 
o lateral direito Carlos Alberto Torres era o capitão do 
time, mas eu me lembro que Pelé, Tostão, Jairzinho, 
Gerson também comandavam aquela seleção. Vai ser 
cassado por essas circunstâncias? Cadê as provas de 
que efetivamente ele seria o mentor intelectual desse 
suposto mensalão, que, aliás, segundo voto do próprio 
Relator do processo contra o ex-Deputado Roberto Je-
fferson não ficou demonstrado nesta Casa?

Portanto, há necessidade, para se banir da vida 
pública um Parlamentar, um homem com a história do 
José Dirceu, de provas, de provas contundentes. Sem-
pre digo, contra o Deputado José Dirceu, pó vira prova. 
Contra outros, prova virá pó. É inacreditável!

Passo agora a comentar as provas, eminente 
Relator, e não indícios. Para cada indício, para cada 
ilação, eminente Relator, para cada conjectura, emi-
nente Relator, eu vou responder com provas, porque 
é com provas que se tem que julgar pela procedência 
ou pela improcedência de uma acusação.

Foram ouvidos neste processo o Deputado Aldo 
Rebelo, Deputado Eduardo Campos, Deputado Arlindo 
Chinaglia – o Ministro Márcio Thomaz Bastos apresen-
tou resposta por escrito –, o dirigente do Banco Rural. 
E pergunto aos senhores: esses depoimentos não va-
lem nada? O depoimento do Presidente da Câmara, 
Deputado Aldo Rebelo, não vale nada? Não tem cre-
dibilidade, eminente Relator? Ele compareceu a este 
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Conselho, afirmou textualmente que jamais, jamais 
ouviu dizer sobre o suposto mensalão, sobre qualquer 
participação do ex-Ministro José Dirceu no suposto 
mensalão, jamais conversou com ele sobre isso, jamais 
ouviu outro Parlamentar fazendo essa afirmação. O 
Presidente da Câmara não tem credibilidade? O que 
ele diz aqui não tem credibilidade? 

E no caso do Presidente Aldo Rebelo ainda tem 
uma circunstância maior. Durante muito tempo a im-
prensa colocou, na época em que ambos eram Mi-
nistros, que tinha uma guerra. O Ministro José Dirceu 
quer derrubar o Ministro Aldo Rebelo. O Ministro Aldo 
Rebelo quer destruir o Ministro José Dirceu.

Portanto, o depoimento dele aqui, além do pas-
sado, da história do Presidente da Câmara, há de ser 
levado em conta, eminente Relator. Isso não é indício, 
eminente Relator, isso não é ilação, isso não é criati-
vidade intelectual de defesa oratória, isso é prova. O 
eminente Deputado Carlos Sampaio, promotor res-
peitadíssimo na cidade de Campinas, sabe que prova 
testemunhal é prova, não é conjectura, não é ilação.

E o Deputado Eduardo Campos, que inclusive 
pertenceu em determinado momento da história ao 
mesmo partido do eminente Relator, também não tem 
credibilidade? O que ele fala aqui não vale nada? Por-
que o Deputado Eduardo Campos disse aqui que em 
momento algum teve, ouviu qualquer fato, qualquer 
circunstância, qualquer indício que comprovasse, que 
indicasse que o então Ministro-Chefe da Casa Civil ti-
vesse alguma participação no suposto mensalão.

E mais, disse que nunca tinha ouvido falar nisso. 
Estamos falando de 2 Parlamentares de credibilidade, 
eminente Relator, de respeito entre os Parlamentares, 
de respeito na comunidade política, não estamos fa-
lando de ilação. Isso é prova, eminente Relator. Isso 
não é indício, isso não é conjectura.

Prestou depoimento também aqui o ex-Deputado 
e ex-Presidente do Partido dos Trabalhadores, José 
Genoíno, e afirmou, textualmente, que a partir do mo-
mento em que o Deputado José Dirceu assumiu o car-
go de Ministro-Chefe da Casa Civil, ele afastou-se das 
questões do Partido dos Trabalhadores. Isso não vale 
nada? Não tem credibilidade uma afirmação dessas? 
Não consigo imaginar o que a defesa poderia trazer 
aqui além desses testemunhos. 

Prestou depoimento também aqui, Sras. e Srs. 
Deputados, a representante do Banco Rural. A Sra. 
Kátia Rabello prestou depoimento aqui e na Subco-
missão da CPMI dos Correios. Em ambas as oportu-
nidades afirmou textualmente que jamais conversou 
com o ex-Ministro José Dirceu sobre os empréstimos 
efetuados ao Partido dos Trabalhadores. Repito: ela 
afirmou, textualmente, que jamais conversou com o ex-

Ministro José Dirceu sobre os empréstimos efetuados 
ao Partido dos Trabalhadores.

Ora, a dirigente da instituição financeira vem aqui, 
afirma isso e não tem credibilidade? Não é levado em 
conta? O que teríamos de demonstrar aqui?

Lembro-me da maneira parcial como foi reprodu-
zido pela imprensa esse depoimento. No dia seguinte 
as manchetes foram: “Kátia Rabello fala que Marcos 
Valério é um facilitador ”, em vez de se colocar: Kátia 
Rabello desmente qualquer participação do ex-Ministro 
José Dirceu nos supostos empréstimos com o Partido 
dos Trabalhadores. Isso nada consta.

Ela também afirmou aqui, perante este Conselho, 
com o contraditório, com a presença de V.Exas. e do 
eminente Relator que o ex-Ministro José Dirceu, em 
momento algum, falou com ela sobre o financiamento 
feito para sua ex-mulher. Ela afirmou isso textualmen-
te. Isso é prova, eminente Relator, isso não é indício. 
Isso não tem credibilidade? 

A ex-mulher do Deputado José Dirceu solta uma 
nota inocentando-o de qualquer participação neste fi-
nanciamento. Isso não vale? A ex-mulher do Deputado 
Valdemar da Costa Neto vem aqui, presta depoimento, 
dá-se credibilidade a ela. A ex-mulher do Ministro José 
Dirceu solta uma nota e não se dá credibilidade a ela. 
Eu não consigo entender a lógica dessa questão.

O Banco BMG, também em nota oficial – portanto 
é prova, não é indício, não é ilação, não é criatividade 
da defesa –, afirma que não tem qualquer participação 
do ex-Ministro José Dirceu. Afirma que, no tocante ao 
emprego que foi concedido a sua ex-mulher, não teve 
qualquer participação do ex-Ministro. Repito, eminente 
Relator, Deputado Júlio Delgado, isso é prova, isso não 
é criatividade da defesa, isso não é ilação da defesa.

Essas foram as provas produzidas durante o pro-
cesso, com o contraditório estabelecido, com indaga-
ções formuladas por V.Exas., com perguntas do Relator. 
E eram essas as questões que eu queria abordar com 
os senhores. As provas que foram produzidas neste feito 
levam, indubitavelmente, à improcedência do processo 
proposto contra o Deputado José Dirceu.

Concluindo, Sr. Presidente, eu gostaria de fa-
zer uma pelo aos Deputados e Deputadas presentes: 
quando V.Exas. forem refletir sobre o voto, que pode 
banir da vida pública o Deputado José Dirceu, que 
pode impor a S.Exa. a pena de morte da vida políti-
ca, que V.Exas. levem em conta as provas dos autos, 
que V.Exas. levem em conta o passado desse homem. 
Não tem qualquer mancha, não tem qualquer mácula 
a sua vida. Eu confio na tranqüilidade e na serenida-
de de V.Exas. 

Mais uma vez, Sr. Presidente, muito obrigado 
pela atenção.
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O  SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o Deputado José Dirceu.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Presidente 
Ricardo Izar, Relator Júlio Delgado, meus advogados 
Dr. José Luís e Dr. Rodrigo, Deputados e Deputadas, 
meus senhores e minhas senhoras, a imprensa que 
está presente, eu venho já há 150 dias, praticamente 
são 5 meses, fazendo quase que uma peregrinação 
para provar minha inocência. Eu tenho consciência de 
que sou eu que tenho que provar minha inocência. É 
uma inversão total da legalidade do Estado de Direito, 
mas é assim, é da vida política, da disputa política e 
da nossa história, do nosso Brasil. E também quero 
repetir para cada Deputado, cada Deputada, quero 
ser investigado como estou sendo investigado. Eu 
não temo a investigação nem da Polícia Federal, nem 
do Ministério Público, nem da Receita, até porque a 
minha vida foi devassada nesses últimos 150 dias, a 
minha vida, a da minha família, do meu filho, da minha 
ex-mulher, dos meus amigos, que tiveram também as 
suas vidas devassadas. E nada se provou contra mim. 
Nada se provou. Tenho consciência de que nós somos 
parte de um processo político. O que está em jogo é o 
PT e o Governo do Presidente Lula, e não apenas as 
denúncias de corrupção e/ou de utilização de recur-
sos irregulares por parte do Partido dos Trabalhado-
res. Está em jogo a minha biografia, a minha história, 
a do PT, a do Governo do Presidente Lula. De certa 
maneira, nós estamos revivendo outros períodos da 
história do Brasil. Eu lia hoje o discurso que Juscelino 
Kubitschek fez antes de ser cassado pela ditadura mi-
litar no Senado da República, Senador por Goiás, que 
me enviou uma amiga de infância, da minha cidade 
Passo Quatro, que hoje vive em Belo Horizonte. Eu 
me lembrava que Getúlio Vargas enfrentou 2 golpes 
militares. O primeiro, para tomar posse, já foi quase 
que uma segunda eleição. Depois enfrentou 2 golpes 
militares. Terminou seu mandato, deu posse a Jusce-
lino Kubitschek, foi cassado sem nenhuma prova, sem 
nada, por um ato institucional. Não se trata da nossa 
realidade hoje, porque nós estamos numa democra-
cia. Mas é bom lembrar que o Brasil viveu momentos 
como esse contra Getúlio Vargas, o mar de lama, que 
o golpe militar de 64 foi dado contra a corrupção e a 
subversão. E todos nós aqui passamos pelos anos da 
ditadura militar e vimos o que era corrupção, ou não 
é verdade? Então, eu, por dever de ofício, por obriga-
ção com o Presidente Lula, com o Governo, com o 
PT, com os eleitores do Presidente Lula, com os meus 
eleitores, com o Parlamento brasileiro – faço parte já 
há 11 anos do Parlamento Federal e há 15 anos da 
Assembléia Legislativa –, eu tenho de dizer que não é 
verdade, não é fato que eu tenha participado, que eu 

tenha sido omisso ou organizado seja arrecadação de 
recursos nos bancos, seja pagamento de Parlamenta-
res, sejam nomeações adrede preparadas para levan-
tamento de recursos ou para prática de atos ilícitos. É 
bom que todos nós tenhamos presente que existem 2 
CPIs Mistas investigando a compra de voto, o mensalão 
e as denúncias de corrupção nos Correios. Elas não 
terminaram seus trabalhos. Eu, outro dia, apresentei 
uma contraprova ao relatório da CPI Mista dos Correios 
e à CPI Mista do Mensalão que faz parte dos autos. 
Anexei nos autos, na Corregedoria e aqui no Conse-
lho de Ética. Não aceito, mesmo sendo aprovado por 
unanimidade, aquele relatório, porque aquele relató-
rio diz – e é grave – que se organizou no Governo um 
esquema de corrupção e de nomeações para compra 
de votos ou para um suposto plano de permanência 
no poder do PT. Por isso que repeli, imediatamente, 
aquele relatório, ainda que os Parlamentares do meu 
partido tenham votado a favor. Eu não vou carregar na 
minha vida essa acusação. Não sou corrupto. Nunca fui 
conivente com a corrupção. Sempre lutei contra corrup-
ção. Tenho a consciência tranqüila e sei por que estou 
passando essa situação e sei da minha responsabili-
dade política. Não fujo à minha responsabilidade polí-
tica. Muitos fugiram. Eu não fujo. Eu fui Presidente do 
PT. Sou responsável junto com aqueles que formaram 
maioria, nos encontros do PT, pela construção do PT 
nos últimos 10 anos, pela eleição do Presidente Lula, 
pela construção do programa de Governo, da política 
de aliança e pela realização das campanhas eleitorais, 
mas não sou responsável pelos atos que a direção do 
PT ou qualquer dirigente do PT tomou, ou tomaram, 
depois de 7 de dezembro de 2002, porque eu deixei 
a Executiva Nacional do PT. Estou repetindo isso à 
exaustão para o País e faço questão de dizer hoje para 
cada Deputada e Deputado novamente, para o Rela-
tor, para o Presidente, para todos que me ouvem. Não 
vou assumir. Só assumo responsabilidade por aquilo 
que eu fiz ou decidi. Eu quero repetir para o País que 
tenho 30 anos de vida pública – 40, na verdade, se 
nós tomarmos já a fase de redemocratização do País 
– e nunca fui processado. Nunca respondi a nenhuma 
denúncia, com exceção de um processo administrativo, 
que já relatei aqui, na Assembléia Legislativa, porque 
viajei como assessor, recebi, evidentemente, o meu 
salário, e entenderam que eu não estava viajando 
como assessor. Eu não era Deputado. Era funcionário 
da Assembléia Legislativa. Comecei como auxiliar ad-
ministrativo. Fiz teste de datilografia para trabalhar na 
Assembléia Legislativa de São Paulo, em 1980/81. E, 
aqui na Casa, porque eu fiz um desses cadernos que 
nós fazemos de prestação da vida parlamentar, e um 
cidadão entendeu que era propaganda política, porque 
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eu era candidato a Governador, mas foi arquivado na 
Justiça Eleitoral. Não é pouca coisa isso. Eu sinto ter 
que falar isso, parece que estou advogando em cau-
sa própria, mas eu sou obrigado, porque eu sou réu 
aqui, sou acusado. E na Casa Civil, em 30 meses, Srs. 
Deputados e Deputadas, eu não respondi a nada, nem 
da Controladoria Geral da União, nem da Comissão de 
Ética Pública, nem do TCU – pelo contrário, as contas 
foram aprovadas – nem desta Casa, nem do Ministério 
Público, nem da Polícia Federal. Isso, passando pelo 
episódio Waldomiro Diniz. Quero recordar isso. Teve 
uma CPI no Rio de Janeiro e tem um inquérito poli-
cial, na Polícia Federal aqui em Brasília. E quando o 
Sr. Carlos Cachoeira depôs na CPI dos Bingos, disse 
que o Sr. Waldomiro Diniz nunca falou em meu nome, 
da Casa Civil e do Governo. Ele não tinha porque dizer 
isso, além da verdade, até porque é público e notório 
que a Polícia Federal, o Ministério Público, o Governo, 
as instituições financeiras públicas todas o investiga-
ram como manda a lei.

Portanto , eu espero o voto do Relator, porque 
amanhã mesmo quero apresentar, se for possível – se-
não depois de amanhã –, a cada Deputado e Depu-
tada a minha contraprova a partir do voto do Relator. 
E vou, como estou fazendo, discutir publicamente com 
o País este meu processo, e vou continuar depois, 
qualquer que seja o resultado aqui e no Plenário, 2, 
4, 5, 10, 20 vinte anos, até provar minha inocência. 
Quando tenho convicção de algo, eu não me detenho 
e continuo a lutar. Não vou, evidentemente, deixar de 
recorrer à Comissão de Constituição e Justiça e ao 
Supremo Tribunal Federal. Espero que amanhã a Co-
missão de Constituição e Justiça possa apreciar o voto 
do Relator, que foi indicado pelo Presidente Antonio 
Carlos Biscaia, que é o Deputado Darci Coelho, do 
Tocantins, e que o Supremo, amanhã, possa apreciar 
também o voto do Relator, Ministro Sepúlveda Perten-
ce. Isso não significa que eu não vá ser investigado 
ou, se denunciado, não vá ser processado. O que es-
tou dizendo – e a Constituição é clara e o Regimento 
deste Conselho é claro e o da Câmara é claro – é que 
eu não posso ser processado como estou sendo, se 
estava licenciado no cargo de Ministro. Até porque a 
Constituição diz claramente: não serão processados 
por quebra de decoro os Ministros de Estado, as Mi-
nistras, os Governadores, os Secretários... E há juris-
prudência no Supremo sobre isso. Deputado Ministro 
que bate às portas do Supremo para ter imunidade 
parlamentar não tem. Deputado Ministro que bate às 
portas do Supremo para ter imunidade parlamentar, 
ou Deputada, não tem, ou Senador, ou Senadora, não 
têm. Já há casos, vários, na história da jurisprudência 
brasileira. E também considero que, uma vez retirada 

a representação do PTB – e quero sempre destacar 
que não tive qualquer participação nesse ato do PTB, 
que só me trouxe problemas e suspeições; portanto fui 
prejudicado –, mas, uma vez retirada, eu não vejo como, 
data venia, o Conselho de Ética – e digo isso pedindo 
desculpas e respeitando a decisão de cada Deputado e 
Deputada e do Conselho de Ética – possa ter continu-
ado esse processo. É algo inédito. É algo inédito. Acho 
que a Constituição é clara nisso também: a titularidade 
é do partido político. Cassação só por razões políticas 
é a mesma coisa que cassação por causa da cor, da 
raça, da etnia, da religião, da ideologia. O que eu peço 
a cada Deputado e Deputada deste Conselho é jus-
tiça – a única coisa que eu peço. Que leiam a minha 
contraprova. Que leiam a minha contraprova. Eu não 
peço clemência nem misericórdia, nem complacência. 
Eu digo que nada melhor me aconteceu, por incrível 
que pareça, nesses 150 dias, do que este processo. 
Porque, além de eu poder fazer um juízo de valor, de 
fazer um exame de consciência dos erros que eu co-
meti na minha vida recente – e eu o estou fazendo e 
eu sei que não foram poucos –, mas nenhum que diga 
respeito à quebra do decoro parlamentar ou à violação 
da lei. Nenhum. Apesar dessa realidade, desses 150 
dias, desse exame de consciência que eu tenho feito, 
da análise inclusive política do processo todo que acon-
teceu – e já dei entrevistas falando sobre esses erros 
–, eu tenho a segurança de que tanto o Conselho de 
Ética como a Câmara dos Deputados irão se pautar 
pelas provas e irão se pautar pela justiça e preservar 
as instituições democráticas. Eu disse, e vou repetir, 
na carta que dirigi a cada Deputado e Deputada: não é 
possível que a opinião publicada se imponha à opinião 
pública e se imponha à consciência e ao voto de cada 
Deputado e Deputada. Eu não posso ser prejulgado, eu 
não posso ser linchado como eu fui por grande parte 
da imprensa. É verdade que eu tenho a oportunidade 
também, e a imprensa tem sido justa nesse sentido, do 
contraditório, do direito de resposta. Sempre quando 
eu posso, ou, dentro da minha estratégia de defesa, 
quero, eu posso falar para os jornais, para as rádios, 
paras as televisões. Mas não há precedente na histó-
ria do Brasil recente do que está acontecendo comigo. 
Inclusive, em muitos momentos, com artigos ou fotos. 
Eu já fui comparado... que eu sou o Maluf da esquer-
da. Já foi dito isso. Um articulista disse que eu sou o 
Maluf da esquerda. Como eu já disse para o País e 
já disse para esta Casa, eu virei bandido do dia para 
a noite, chefe de quadrilha, chefe do mensalão, che-
fe da corrupção no Governo do Presidente Lula. Isso 
não é verdade. Os Deputados e as Deputadas que 
estão aqui sabem que não é verdade. Quem convi-
veu comigo, todos os empresários, todos os Ministros, 
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empresárias e Ministras, Deputados e Deputadas, Se-
nadores e Senadoras, Prefeitos e Prefeitas, Vereado-
res e Vereadoras, não há ninguém que disse, nesses 
150 dias, ou trouxe uma prova de que eu pratiquei ou 
propus algo que não fosse da minha atribuição e das 
minhas funções, que não fosse de interesse público. 
Como eu fui investigado, como a própria imprensa me 
investigou, depois de 150 dias, eu quero repetir, não 
há um só Parlamentar desta Casa ou do Senado que 
possa dizer, Líder ou Presidente de partido, ou Parla-
mentar, que eu tratei de algo com ele que não fosse 
da minha função e que não fosse de interesse público. 
Portanto, Sr. Presidente, Sr. Relator, meus advogados, 
Deputados e Deputadas, eu, mais uma vez venho a 
este Conselho de Ética e me coloco à disposição. Vou 
ouvir o voto do Sr. Relator, vou analisá-lo, vou contes-
tá-lo amanhã com contraprovas, vou remeter a cada 
Deputado e Deputada um documento, produzido pe-
los meus advogados e pela minha Assessoria, e vou 
aguardar, na próxima sessão, a decisão deste Con-
selho e, depois, a decisão do Plenário da Casa com 
serenidade, com tranqüilidade, com humildade. Mas 
também, quero repetir, não vou deixar de lutar, não 
vou deixar de falar, não vou deixar de defender aquilo 
que considero o meu direito.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Srs. Deputados, agora, devolvo a palavra ao Re-
lator a fim de que proceda à leitura do seu voto. O 
voto foi entregue ontem a esta Presidência, lacrado, e 
será entregue agora ao Relator para ser lido aos Srs. 
Deputados.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Sr. Pre-
sidente, enquanto V.Exa. abre o voto lacrado, eu gos-
taria de pedir uns 2 minutos. Como o voto é lacrado 
e tem um disquete que foi produzido, eu gostaria que 
a Assessoria pudesse disponibilizar para os colegas 
Parlamentares do Conselho, para o próprio represen-
tado, o Deputado José Dirceu, para os seus advoga-
dos, a fim de que possam acompanhar a leitura. Por 
isso, peço esses 2 ou 3 minutos para que possa ser 
distribuído, para que todos façam acompanhamento do 
nosso voto. E, a partir daí, do conhecimento do voto, 
que vai ser disponibilizado, que também tenham co-
nhecimento os assessores e a imprensa presente. É o 
que eu peço a V.Exa, que se suspenda a sessão por 5 
minutos para que possa ser reproduzido e distribuído 
aos nobres companheiros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Está suspensa a sessão por 5 minutos.

(A reunião é suspensa.)
O  SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Sr. Pre-

sidente, Sras. e Srs. Deputados, senhores advogados, 

assessores, imprensa presente, gostaria de apresentar 
o voto. Já lemos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Por favor, peço silêncio ao Plenário.

Srs. Deputados, com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Sr. Pre-

sidente, Sras. e Srs. Parlamentares, assessores e pro-
fissionais, o voto consiste em preliminares, mérito e 
o voto em si. Gostaria de dizer ao Dr. José Luís e ao 
Deputado José Dirceu que, logicamente, cabe não só a 
defesa como a réplica dos pontos que serão apresen-
tados, e afirmar que nós estamos discutindo não só a 
questão da competência, fundamentalmente, mas que 
evidências não são ilações, não são meros indícios, 
serão provas que nós vamos apresentar a seguir.

E, aos profissionais da imprensa que querem 
acompanhar, para facilitar, são 50 laudas... Depois que 
eu começar a proceder à leitura, para facilitar o traba-
lho de todos, a Assessoria trabalhou um release para 
redução disso, porque essa lauda e esse trabalho... Eu 
quero pedir ao Presidente que atente quanto à questão 
do silêncio para que a gente possa proceder não só à 
boa leitura mas para a compreensão de todos. E, para 
que isso ocorra, não será distribuído aqui, para que a 
gente possa fazer com que o trabalho transcorra da 
melhor maneira possível.

Sr. Presidente, Sr. Deputado José Dirceu, Sr. 
Advogado, Sras. e Srs. Deputados, assessores e pro-
fissionais da imprensa, apresento o voto:

“Voto.
Da Competência da Câmara dos Depu-

tados.
Das preliminares.
Segundo os termos da defesa, os atos 

atribuídos ao Representado teriam sido prati-
cados fora do exercício do mandato de Depu-
tado Federal, do qual estava licenciado para 
exercer cargo no Poder Executivo, o que o 
colocaria, sob sua ótica, fora do juízo político 
de quebra de decoro parlamentar, que pres-
supõe o exercício do mandato, na literalidade 
do art. 231 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados.

Sobre essa questão focal, instada a ma-
nifestar-se pelo Sr. Presidente do Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar, a Consultoria 
Legislativa da Casa concluiu no sentido de 
que “o Deputado Federal investido no cargo 
de Ministro de Estado continua Deputado, não 
perdendo seu mandato. Assim sendo, fica su-
jeito a todas as restrições e impedimentos de-
correntes de seu status de Parlamentar”.
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 Em reforço de raciocínio, a peça técnica mencio-
na que a Câmara dos Deputados já examinou “a tese 
de que atos cometidos antes do exercício de mandato 
podem constituir quebra de decoro parlamentar”, vi-
toriosa em três casos, já citados no relatório (Depu-
tados Talvane Albuquerque, Hildebrando Pascoal e 
Feres Nader).

 E conclui o parecerista: “... em que pese a argu-
mentação adversa, acreditamos que existem razões 
jurídicas suficientes para dar seguimento à represen-
tação oferecida em desfavor do Deputado José Dir-
ceu, com a conseqüente instauração do processo por 
quebra de decoro parlamentar”.

Em sua defesa, buscou o Representado des-
merecer a manifestação da Consultoria Legislativa da 
Casa, sobretudo quanto à invocação dos três supos-
tos precedentes, sob a alegação de que as hipóteses 
ali versadas são diferentes, porque nelas se teria dis-
cutido tão-somente a possibilidade de o Parlamentar 
responder, em uma Legislatura, por quebra de decoro 
em razão de ato praticado no exercício de mandato em 
Legislatura anterior; ao passo que, no presente caso, 
os atos atribuídos ao Deputado José Dirceu teriam 
sido por este praticados quando afastado do exercício 
do mandato.

A análise parcial e seletiva dos processos cita-
dos, realizada pela defesa, prejudica a compreensão 
do tema. Em suma, o que se pretende resgatar atra-
vés dos mesmos é o raciocínio neles desenvolvido, 
conectando-se analogamente à situação que ora se 
propõe. 

Não julgamos despiciendo, nesse ponto, recordar 
a ponderação apresentada no Mandado de Segurança 
nº 20.313-STF, pela Dra. Odylia da Liz Oliveira, Subpro-
curadora-Geral da República, em parecer acolhido pelo 
Procurador-Geral, Dr. Aristides Junqueira, e transcrito 
no processo de cassação do Suplente Feres Nades,

in verbis:

“I – a potencialidade do exercício do 
mandato é, portanto, suficiente para criar as 
incompatibilidades e acionar as vedações: o 
suplente já reúne todos os pressupostos desse 
exercício (certa votação, diplomação), bastan-
do apenas um fato objetivo para determiná-Io 
(morte, renúncia, perda do mandato, licença 
do titular). Em síntese, o status do suplente é 
político. “

Após essa citação, continua o documento:

“É inconteste caber à Câmara dos Depu-
tados – e só a ela, Câmara dos Deputados – a 
obrigação de zelar pela sua dignidade. No caso 
em exame, não há como falar em controle ju-

dicial: o Senhor Feres Nader já foi diplomado 
pela Justiça Eleitoral. Não há como tentar en-
contrar alguma solução regimental capciosa: 
esta Casa lá tomou e aceitou, na legislatura 
em curso, o compromisso do Representado. 
Assim, ocorrendo vaga, o Sr. Nader tomará 
posse automaticamente, pois esta Câmara 
ver-se-á obrigada a convocá-Io: a convocação 
é ato vinculado, que não dá margem a qual-
quer conformação por parte da Mesa Diretora 
desta Casa.”

Se assim se argumentou com um Suplente, en-
quanto estava na suplência, o que não poderíamos 
dizer de um Deputado licenciado, cuja volta à Casa 
depende inteiramente de seu livre alvedrio.

Além disso, o deslinde da questão envolve não 
apenas a literalidade das normas constitucionais e 
regimentais que informam o denominado Estatuto do 
Parlamentar, sua pauta de direitos e prerrogativas, de 
deveres e obrigações inerentes ao mandato, ou dele 
decorrentes. A intelecção do conjunto normativo apli-
cável demanda interpretação sistêmica integrativa e 
teleológica, em contexto político-institucional.

Preceitua nossa Lei Maior, consoante a regra do 
inciso II do art. 55:

“Art. 55. Perderá o mandato o Deputado 
ou Senador:

I – que infringir qualquer das proibições 
estabelecidas no artigo anterior;

II – cujo procedimento for declarado in-
compatível com o decoro parlamentar;

A esse respeito, acrescenta o § 1º do 
mesmo dispositivo:

“§ 1º – É incompatível com o decoro par-
lamentar, além dos casos definidos no Regi-
mento Interno, o abuso das prerrogativas as-
seguradas a membros do Congresso Nacional 
ou a percepção de vantagens indevidas.”

Ora, no elenco de prerrogativas inerentes ao 
mandato parlamentar, figura expressamente a ressalva 
estatuída no inciso do art. 56 da mesma Carta Política, 
a qual – excetuando o princípio da não cumulatividade 
de cargos ou funções em mais de um Poder – propi-
cia ao congressista exercer, sem perda do mandato, 
diversos cargos políticos na administração do Estado. 
Trata-se, por conseguinte, de uma das mais relevantes 
prerrogativas, até excepcional, ressalvada a represen-
tação popular.

“Art. 56 – Não perderá o mandato o Depu-
tado ou Senador:
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I – investido em cargo de Ministro de 
Estado (...)”

Mais ainda, além de excepcionalizar a dúplice 
investidura, firmando o entendimento de que uma não 
anula a outra, a sistemática constitucional admite a 
opção pela remuneração do mandato ao Deputado ou 
Senador, investido em qualquer dos cargos do Poder 
Executivo, tornando ainda mais visível a integridade 
e a continuidade do vínculo que se estabelece entre 
este e a Casa Legislativa a que pertence.

Essa hipótese dos autos, nos quais há declara-
ção do Representado de que, como faculta a Lei Maior, 
optou pela remuneração do mandato legislativo.

A licença para o desempenho de múnus gover-
namental não afasta nem restringe o vínculo do Par-
lamentar com a instituição, senão estritamente no que 
concerne à prática dos atos inerentes ao exercício 
parlamentar no âmbito da respectiva Casa.

Inquestionável, porém, é que, se as prerroga-
tivas continuam, também perduram as obrigações e 
os ônus.

Semelhante condição situará, sempre, o respecti-
vo titular sob os ônus e as conseqüências anteriormente 
listadas no art. 55, que sujeita à perda de mandato em 
caso de abuso dessas prerrogativas, e de outras mais, 
que compõem o elenco próprio da Representação.

Em se cuidando da violação do decoro parla-
mentar, a caracterização dessa conduta prescinde de 
que o congressista se encontre no efetivo exercício 
do mandato no âmbito da Casa na qual tem assento, 
porque o atributo há de ser averiguado em relação 
à investidura, ou seja, à representação ou  mandato 
eletivo, não somente quando no exercício deste, em 
função estritamente legislativa ou parlamentar, mas 
também quando esteja desempenhando cargo políti-
co no Poder Executivo, ou seja, no exercício de uma 
prerrogativa do mandato. 

Ao fazer uso de qualquer prerrogativa, o agente 
público deve considerar que elas são excepcionalida-
des dentro do sistema de representação, diante do que 
ele certamente responderá pelo abuso das mesmas, 
ainda que essa exorbitância ocorra nos lindes do Po-
der Executivo, no qual temporariamente se encontra 
o acusado, estará sujeito à perda do mandato que 
detém no Legislativo.

Façamos aqui referência ao período em que o 
Deputado José Dirceu esteve no Conselho Adminis-
trativo da PETROBRAS, entre 2 de janeiro de 2003 e 
1º de fevereiro do mesmo ano. 

Embora o Representado considera que não hou-
ve ofensa à ordem legal, trazendo como paradigma o 
exercício da Presidência do Conselho Administrativo 
da PETROBRAS e de outros conselhos pelo Exmo. 

Sr. Senador José Jorge, quando Ministro de Estado 
de Minas e Energia, a atitude do Parlamentar da outra 
Casa, da Casa Maior, certamente não justifica infringir 
dispositivo constitucional de cuja redação se pode in-
ferir que o gozo da prerrogativa de acumular mandato 
eletivo e o cargo no Poder Executivo não o exime de 
observar certos limites. 

A infração constitucional persiste independen-
temente da Legislatura em que ocorra. Com efeito, o 
Deputado José Dirceu não poderia incorrer em nenhum 
dos dispositivos do art. 54 desde a expedição do diplo-
ma, fato ocorrido em dezembro de 2002, data anterior 
à sua assunção à função de membro do Conselho Ad-
ministrativo da PETROBRAS. Vejamos a literalidade 
do dispositivo constitucional:

“Art. 54 – Os Deputados e Senadores 
não poderão:

I – desde a expedição do diploma:
firmar ou manter contato com a pessoa 

jurídica de direito público, autarquia, empre-
sa pública, sociedade de encomia mista ou 
empresa concessionária de serviço público, 
salvo quando o contrato obedecer a clausu-
las uniformes;

Aceitar ou exercer cargo ou função ou 
emprego remunerado, inclusive os que sejam 
demissíveis ad nutum nas entidades constan-
tes da alínea anterior...”

No dia 31 de janeiro de 2003, o Deputado José 
Dirceu foi exonerado pelo Presidente Lula para exercer 
o mandato nesta 52ª Legislatura. No dia 1º de fevereiro 
daquele ano solicitou o seu desligamento do Conselho 
Administrativo da PETROBRAS. Se precavia, naquela 
oportunidade, para não configurar a referida incompa-
tibilidade da legislatura atual, manifestando consciên-
cia da ilicitude que advinha do acúmulo do mandato, 
cargo e função que exercia na época.

Por essa curta passagem de 30 dias, como mem-
bro do Conselho Administrativo da PETROBRAS, cons-
tam 2 recebimentos por parte do Deputado José Dir-
ceu, um no dia 28 de janeiro de 2003, no valor de 
R$2.359,24, e outro no dia 7 de fevereiro de 2003, no 
valor de R$ 2.318,88, data esta já na 52ª Legislatura.

Por essa forma, em razão de sua investidura par-
lamentar e do conjunto de prerrogativas do mandato 
representativo, o congressista que ocupa o cargo de 
Ministro de Estado não fica isento da responsabiliza-
ção ético-disciplinar no que pertine ao decoro parla-
mentar.

Quando se cuida da violação do decoro parla-
mentar, a averiguação dessa infringência está condi-
cionada tão-somente à condição de ser detentor do 
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mandato parlamentar, como fato próprio da investidu-
ra congressual, ou seja, conseqüente à diplomação e 
posse, que repercute sobre a instituição e o corpo le-
gislativo, não estando adstrito a hipótese de o infrator 
se achar no exercício do mandato na respectiva Casa 
do Congresso Nacional.

Dispensada, por ora, a análise do sistema jurídico 
infraconstitucional, pode-se enfatizar que, se a posse 
no mandato parlamentar e o exercício no cargo de Mi-
nistro de Estado constituem prerrogativa excepcional 
do congressista, permanece este submisso à exigên-
cia também constitucional de respeito ao decoro par-
lamentar, como Congressista e como Ministro, sendo 
um abuso dessa prerrogativa motivação bastante, per 
se, para colocar o Parlamentar sob o inciso II, combi-
nadamente com o § 1º do art. 55 da Lei Maior.

Desçamos à exegese regimental que se mostra 
em evidente sinergia e harmonia com a hermenêutica 
constitucional. 

Com efeito, na redação atual do art. 244, intro-
duzida pela Resolução nº , de 2001, a Lei Interna, o 
Regimento Interno preceitua:

“Art. 244. O Deputado que praticar ato 
contrário ao decoro parlamentar ou que afete 
a dignidade do mandato estará sujeito às pe-
nalidades e ao processo disciplinar previsto 
no Código de Ética e Decoro Parlamentar, que 
definirá também as condutas puníveis.” 

Em nenhum quadrante se vincula, estritamente, 
ao exercício efetivo no âmbito da Casa Legislativa a 
tipificação da violação do decoro parlamentar ou da 
prática atentatória da dignidade do mandato.

As disposições do Código de Ética e Decoro Par-
lamentar, aprovadas pela citada Resolução n° 25, de 
2001, permitem firmar conclusão em sentido análogo 
de que as normas constantes do art. 1° e seu parágrafo 
único, de que deriva a competência do colegiado res-
pectivo para a instauração, a instrução e a deliberação 
de processo ético-disciplinar no caso de descumpri-
mento das normas relativas ao decoro parlamentar.

Ressalte-se o art. 17 do Capítulo VI do referido 
diploma, que trata do Sistema de Acompanhamento 
e Informação do Mandato Parlamentar da seguinte 
forma:

“Art. 17. O Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar deverá organizar e manter Sis-
tema de Acompanhamento e Informação do 
Mandato Parlamentar, mediante a criação de 
arquivo individual para cada Deputado, onde 
constem os dados referentes:

I – ao desempenho das atividades par-
lamentares, e em especial sobre:

a) cargos, funções ou missões que te-
nha exercido no Poder Executivo, na Mesa, 
em comissões ou em nome da Casa durante 
o mandato.”

Ao dispor em capítulo específico sobre criação de 
sistema de acompanhamento e informação do mandato 
parlamentar, mesmo que haja eventual desatualização 
de dados, fica clara a preocupação do legislador em 
elaborar norma interna corporis que preveja um sistema 
de acompanhamento às atividades do Parlamentar.

É inconcebível que, ao elaborar o nosso Código 
de Conduta, tenhamos atribuído ao Conselho o dever 
de acompanhar com especial interesse o desempenho 
das atividades do Parlamentar investido em cargo no 
Poder Executivo, transferindo competência para julgar 
os desvios éticos e morais exercidos no desempenho 
dessas atividades para outro Poder que não este. O 
dever de acompanhar e vigiar não pode estar desligado 
do poder de fiscalizar e julgar tais desvios. 

Afinal, uma norma expressa não pode ser ocio-
sa; não se pode criar mecanismo de controle sem 
resultado.

Por fim, cabe dizer que o Deputado José Dirceu 
assumiu o cargo de Ministro Chefe da Casa Civil, não 
só pelo seu conhecimento político, capacidade ou ami-
zade com o Exmo. Sr. Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, mas por ser Deputado Federal apto a realizar 
articulação política, efetuando contato direto entre o 
Poder Legislativo e o Poder Executivo. Jamais deixou 
de ser Deputado Federal.

Ao assumir o ônus de Ministro de Estado, jamais 
poderia abandonar a conduta, a postura imposta pelo 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, devendo 
obrigatoriamente atentar para a questão da dignidade 
e da honra a qual todo homem está sujeito, principal-
mente o homem público. Isso porque a questão do 
decoro parlamentar encontra-se ligada diretamente 
a esses 2 campos, sendo questão ética e moral, ne-
cessariamente.

A honra do homem público, especialmente o 
que exerce mandato político, representação máxima 
da democracia, não é somente a imagem pessoal do 
próprio Representado para consigo mesmo. A ques-
tão da honra é muito mais ampla. Envolve a imagem 
perante terceiros, perante a sociedade e seus pares 
da Casa Legislativa. Assim, mesmo estando tempora-
riamente fora do exercício do mandato, seus atos atin-
gem diretamente todas as inserções sociais do sujeito 
– homem público – haja vista a necessidade premente 
de, em todas as circunstâncias da vida quotidiana, ter 
o mesmo uma conduta digna.

Mesmo afastado do cargo de Deputado Federal, 
não deixou de ser representante do povo, estando ape-
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nas temporariamente licenciado. Ainda que estivesse 
fora das atividades parlamentares por motivo de saú-
de ou qualquer outro, não deixaria de ser membro da 
Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional.

Logo, não há que se falar em impossibilidade de 
punição do representado por quebra do decoro parla-
mentar porque não estava no exercício do cargo. Se 
o Deputado José Dirceu estivesse afastado do cargo 
não de forma temporária, mas definitiva, aí sim, pode-
ríamos concordar com sua argumentação de que não 
houve quebra do decoro parlamentar, pois não mais 
seria Deputado Federal, fato que o é.

Da argüição da inépcia da peça inicial.
Não procede a alegação do Representado de 

inépcia pela omissão de qual ou quais trabalhos le-
gislativos teriam tido seu regular andamento frauda-
do, nem qual ou quais deliberações teriam tido seu 
resultado alterado.

O Parlamentar defendente busca, com a argüição, 
transpor para o processo político e o juízo ético de ór-
gão congressual pressupostos institutos e formalidades 
próprios da ação penal, o que se revela um equívoco. A  
natureza do processo de mandato parlamentar é outra, 
atendendo a regras e conceitos diferentes.

O Representado tem clara consciência disso, 
tendo deixada anotada sua plena convicção de que 
“responde a um processo político, no qual as questões 
jurídicas não possuem o mesmo valor e importância 
que teriam em um processo judicial”.

De fato, as contribuições doutrinárias e jurispru-
denciais bem distinguem, conceitual e normativamente, 
os crimes comuns dos crimes políticos. 

Como se sabe, o próprio Supremo Tribunal Federal 
não apontou a prática de delito criminal pelo Sr. Colllor 
de Mello, o que não impediu o Congresso Nacional de 
cassar-lhe o mandato por injunção do desmando polí-
tico e do esquema de corrupção e pilhagem montado 
à sombra do supremo mandatário do País.

A Representação não é inepta, descrevendo fa-
tos que, efetivamente, podem conduzir à aplicação da 
penalidade de perda de mandato, indicando elementos 
suficientes para a instauração do processo.

Da pretensa inversão do rito processual (Fato 
alegado pelo Sr. José Luiz na nossa última reunião de 
finalização da instrução desse processo). 

Finalmente, quanto à solicitação feita pela defesa 
momentos antes de declararmos encerrado o processo 
no sentido de que se permitisse nova oitiva de suas 
testemunhas – pelo fato de o depoimento prestado por 
uma testemunha arrolada pelo Representante ter se 
dado depois das testemunhas de defesa –, cumpre-
nos observar que a decisão da Presidência no sen-
tido do indeferimento pareceu-nos de todo acertada, 

evitando, a tal altura do feito, conceder medida que, 
no caso específico aqui examinado, seria meramente 
protelatória.

Cumpre lembrar que, como havíamos nos ma-
nifestado anteriormente por ocasião do primeiro pro-
testo do advogado sobre a ordem em que deveriam 
ser ouvidas as testemunhas, entendemos que o pro-
cesso de perda de mandato de Deputado obedece a 
regras próprias, as do Código de Ética e Decoro Par-
lamentar da Casa, tendo nas regras de processo civil 
ou penal fontes apenas subsidiárias do procedimento. 
O fato, por exemplo, de o Conselho de Ética e Deco-
ro Parlamentar não ter poder de autoridade judicial e 
não dispor de meios para conduzir coercitivamente as 
testemunhas arroladas pelas partes nos processos, é 
suficiente para demonstrar que a regra consagrada no 
art. 401 do Código de Processo Penal – no sentido de 
serem ouvidas, antes das de defesa, as testemunhas 
de acusação – não se compatibiliza com os poderes 
do Conselho. Esse tipo de procedimento, que deve 
estar concluído em prazo certo, não pode ficar com-
pletamente à mercê da disponibilidade para oitiva em 
primeiro lugar das testemunhas de acusação. Se não 
há gravame ou prejuízo, não cabe anulação, pois o 
processo não foi maculado. 

Ainda assim, no caso específico ocorrido no pre-
sente processo, considerando a possibilidade de que 
a defesa pudesse ter se sentido efetivamente prejudi-
cada, de algum modo, pelo depoimento prestado pela 
Sra. Kátia Rabello, arrolada pelo Representante, após 
a oitiva de suas 5 testemunhas, este Relator solicitou 
ao Presidente a abertura de prazo para que a defesa 
pudesse se manifestar, por escrito inclusive, sobre o 
conteúdo do testemunho. Isso, afinal, não foi feito pela 
defesa, que optou por requerer, momentos antes do 
encerramento da instrução, nova oitiva de depoimen-
tos, indeferida pela Presidência.

É de se observar que o conteúdo do depoimen-
to prestado pela testemunha do Representante não 
poderia, efetivamente, ser contraditado por nenhuma 
das testemunhas da defesa, que declararam perante 
este Conselho, quando ouvidas, não ter conhecimen-
to – como bem disse o Deputado José Luiz – dos 
empréstimos feitos pelo Banco Rural ao Partido dos 
Trabalhadores e à empresa SMP&B, nem da even-
tual participação do Deputado José Dirceu nessas 
transações, principal objeto do depoimento prestado 
pela Sra. Kátia Rabello no processo. Não tendo havi-
do contestação, na oportunidade aberta à defesa, de 
nenhum dos pontos abordados, concluímos não ter 
havido também nenhum prejuízo efetivo decorrente do 
depoimento ou da ordem em que foi tomado no pro-
cesso. Aliás, a ausência de prejuízo, pela oportunidade 
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que teve a defesa de reagir, ficou evidente, não só ao 
se abrir o prazo para manifestação por escrito, mas 
também pelo fato de o Representado ter deposto pe-
rante o Conselho em último lugar, tendo tido, portanto, 
prévio conhecimento e toda a liberdade de corroborar 
ou contraditar cada afirmação feita pela testemunha, 
Sra. Kátia Rabello. 

Postas todas essas considerações de caráter 
preliminar, passemos ao exame dos fatos apurados 
no curso do presente processo. 

Do Mérito
Da ética e decoro parlamentar.
 A Câmara dos Deputados é um órgão represen-

tativo do Poder Legislativo, sem qualquer hierarquia 
ou subordinação funcional em relação a outro Poder. 
É também conhecida como órgão primário de Estado 
porque detém e exerce propriamente as funções po-
líticas de Iegislar e fiscalizar os outros Poderes. Atipi-
camente, desenvolve outras atividades administrativas 
e judiciais outorgadas pela Carta Política vigente para 
serem desempenhadas por seus membros, segundo 
normas especiais e regimentos.

O Deputado Federal, agente político, vincula-
se diretamente ao Estado por meio de procedimento 
legal – ato administrativo –, denominado investidura 
política, que se realiza através de eleição direta me-
diante sufrágio universal. O fundamento da investidura 
política no cargo – mandato eletivo – é o pleno gozo 
dos direitos políticos, não existindo necessidade de 
qualificação profissional, permanecendo em princípio 
no cargo durante período determinado – o período do 
mandato eleitoral. 

Os parlamentares só podem perder seus man-
datos políticos de duas formas. A primeira é adminis-
trativa, efetuada pelos seus pares no plenário da Casa 
Legislativa, através de votação secreta, tratando-se 
de “processo político”. O referido procedimento é um 
ato legislativo. A segunda é através da via judicial, se 
condenados por prática de crime, improbidade admi-
nistrativa ou crime eleitoral. É um ato judiciário.

Denomina-se processo legislativo o conjunto de 
estudos relativos à atividade política, especificamente 
à sistemática dos seus trabalhos. Tal conceituação é 
falha, no sentido de que não existe uma palavra mais 
adequada para exprimir o alcance total das produções 
inerentes às atividades do Parlamento. Prova de tal 
assertiva é que inexiste ato político como entidade au-
tônoma. Para evitar confusões e erros daí oriundos, a 
mais acertada denominação deveria ser procedimento 
parlamentar ou processo parlamentar, pois que o pro-
cesso político geralmente confunde-se com processo 
legislativo ou procedimento legislativo.

No caso do ato político, este será sempre um 
ato administrativo e de caráter executivo, legislativo 
ou judiciário, com a ressalva de que existirá sempre 
um fundamento político a embasá-lo. Logo, o veto é 
um ato executivo com fundamento político; a lei é um 
ato legislativo com fundamento político; a suspensão 
condicional de pena será um ato judiciário com fun-
damento político.

A diferença entre processo político de perda de 
mandato e processo jurídico de perda de mandato 
é que, no primeiro, não temos juizes togados e, no 
segundo, sim. Com relação à invalidação do ato ad-
ministrativo político decidido pelo Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar, somente a Câmara dos Depu-
tados tem autonomia para revogar o ato no Plenário. 
O mesmo princípio se aplica ao Poder Judiciário, que 
deve revogar seus atos administrativos, sentenças ou 
acordos quando forem eivados de vício, ilegalidade ou 
inconstitucionalidade. 

Logo, o processo político de cassação ou ato 
administrativo parlamentar de perda de mandato por 
quebra de decoro parlamentar é ato administrativo 
disciplinar típico – portanto, privativo da Câmara dos 
Deputados –, pelo qual, o Poder Legislativo determina 
a punição do agente político por infração ao conjunto 
de regras morais, legais e éticas aplicáveis aos titula-
res do mandato eleitoral. 

Com efeito, no julgamento político, ao lado dos 
elementos de convicção, que alicerçam a consciência 
do julgador, comparece a dimensão da conveniência 
para o bem social e das instituições que possa advir 
o juízo político. Ambos os elementos são importantes, 
embora o segundo tenha um componente subjetivo. 
Mas qualquer deles, melhor ainda, a conjugação de 
ambos, dará legitimidade ao pronunciamento do órgão 
político por uma eventual decisão condenatória. 

A fundamentação da ética e decoro aqui refleti-
da se baseia em estudo do Prof. Oswaldo Ferreira de 
Melo, que define o emprego da palavra ética nos meios 
acadêmicos com três acepções:

Numa, faz referência a teorias que têm como ob-
jeto de estudo o comportamento moral, ou seja, como 
entende Adolfo Sanches Vasquez; “... a teoria que pre-
tende explicar a natureza, fundamentos e condições 
da moral, relacionando-a com necessidades sociais 
dos homens.” Teríamos, assim, nessa acepção, o en-
tendimento de que o fenômeno moral pode ser estu-
dado racional e cientificamente por uma disciplina que 
se propõe a descrever as normas morais, ou mesmo, 
com o auxílio de outras ciências, ser capaz de explicar 
valorações comportamentais. 

Um segundo emprego dessa palavra é conside-
rá-la uma categoria filosófica e mesmo parte da Filo-
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sofia, da qual se constituiria em núcleo especulativo 
e reflexivo sobre a complexa fenomenologia da moral 
na convivência humana. A ética, como parte da Filo-
sofia, teria por objeto refletir sobre os fundamentos 
dos fatos morais.

Numa terceira acepção, a ética já não é enten-
dida como objeto descritivo de uma ciência, nem tam-
pouco como fenômeno especulativo. Trata agora da 
conduta esperada pela aplicação de regras morais no 
comportamento social, o que se pode resumir como 
qualificação do comportamento do homem enquanto 
ser em situação.

Nessa  visão, os valores morais dariam o bali-
zamento do agir e a ética seria assim a moral em re-
alização, pelo reconhecimento do outro como ser de 
direito, especialmente de dignidade.

Essa terceira possibilidade do uso da palavra 
ética guarda conexão com o enunciado proposto pelo 
cientista político Max Weber como ética social ou de 
responsabilidade: é o agir consciente daquele que sabe 
das conseqüências de suas escolhas atitudinais, espe-
cialmente quando as normas éticas estão formando o 
núcleo axiológico da atributividade jurídica.

Significa então dizer que, sob esse aspecto, se a 
ética de convicção pode servir de critério para a pes-
soa emitir juízos e julgar os conflitos de seus próprios 
valores, será a ética social o critério para julgar o pro-
cedimento de cada um nas relações interpessoais. 
Embora a Ética, a Política e o Direito sejam categorias 
diferentes, são todas interagentes da conduta huma-
na: “Cabe à Ética decidir qual seja a resposta sobre o 
que é moralmente correto; ao Direito sobre que seja 
racionalmente justo e à Política sobre o que seja so-
cialmente útil.” Seriam esses três caminhos, aqueles 
que apontariam uma forma racional de buscar o bem, 
o bom e o belo na vida social.

No que diz respeito especificamente à ética e 
ao decoro parlamentar, trazemos a lume interessante 
contribuição da professora de Antropologia da UnB, 
Carla Costa Teixeira, em artigo intitulado “Decoro Par-
lamentar: a Legitimidade da Esfera Privada no Mundo 
Público”.

Segundo o ali exposto, a conceitualização de de-
coro parlamentar dá-se, portanto, em torno de 2 eixos: 
tipificação de atos impróprios ao exercício do mandato 
e avaliação da (in)dignidade ou (des)honra do compor-
tamento parlamentar. O primeiro limita-se a normatizar 
o desempenho de um papel social específico – o de 
representante político; o segundo pretende abarcar a 
totalidade da conduta do sujeito em questão, esteja ele 
ou não no exercício de suas funções políticas. Nesse 
sentido é que propõe ser a figura do “decoro” poten-
cialmente redefinidora de um espaço para a esfera 

privada e pessoal na vida política brasileira. O que, ao 
contrário dos “favorecimentos” políticos, vem reforçar 
o funcionamento das instituições representativas nos 
termos das chamadas democracias modernas.

Tendo como pano de fundo esse arcabouço te-
órico aos fatos trazidos ao conhecimento deste Con-
selho pelos depoimentos, documentos e alegações 
acostadas aos autos, passamos agora, como disse 
o nobre advogado, Dr. José Luís, ao apurado, às evi-
dências e às provas.

A peça de defesa escrita trazida aos autos pe-
los ilustres advogados do Representado limitou-se, 
quanto ao mérito, a negar formalmente as acusações 
constantes...

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – ... da 

Representação, consideradas “delirantes”. Segundo 
ali aduzido, “ao contrário do afirmado na leviana acu-
sação, uma leitura atenta (ou mesmo superficial) dos 
depoimentos prestados por Marcos Valério e sua mu-
lher Renilda mostra que nunca houve levantamento 
de fundos para pagar Parlamentares. O que existiu, 
segundo as declarações das pessoas diretamente 
envolvidas nos episódios – e o Representado só veio 
a conhecer os detalhes disso recentemente – foi a 
realização de empréstimos junto a instituições ban-
cárias para fazer frente a obrigações de campanhas 
eleitorais.” (grifamos)

Ora, com todas as vênias de estilo, Dr. José Luís, 
parece-nos que delirante estava a defesa ao apresen-
tar tais alegações ao Conselho. Então, nunca houve 
levantamento de fundos para pagar parlamentares? 
Então, a realização de empréstimos junto a instituições 
bancárias para fazer frente a obrigações de campanhas 
eleitorais era uma prática perfeitamente legal e aceitá-
vel? Então, tudo o que estamos vivenciando há cerca 
de 5 meses, e que tem estarrecido o País e chocado 
a opinião pública, é uma ilusão? Convenhamos, nem 
o próprio Representado parecia certo disso, tendo-se 
manifestado mais de uma vez, durante seus depoi-
mentos prestados, no sentido da necessidade de o PT 
fazer uma autocrítica, de apurar as responsabilidades, 
de se empenhar pela reforma política.

A defesa, na verdade, não enfrentou efetiva-
mente as questões importantes que emergem dos 
fatos narrados na Representação, como a quase total 
impossibilidade de que o esquema alcunhado como 
“valerioduto” pudesse ter sido orquestrado exclusiva-
mente pelas mãos do ex-tesoureiro Delúbio Soares. 
A defesa também não enfrentou a notória liderança e 
influência que continuou a exercer o Representado na 
condução da vida partidária, mesmo após ter deixado 
a Presidência do PT, em dezembro de 2002 – como 
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bem disse o Deputado José Dirceu –, e a relação por 
ele estabelecida com o indigitado Sr. Marcos Valério 
de Souza, principal pivô de todo esse esquema de 
corrupção que vem sendo desvendado em diversas 
instâncias.

Lembramos que foi o próprio Representado quem 
admitiu (no depoimento prestado ao Conselho na con-
dição de testemunha, no Processo nº 1/05), quando 
questionado pelo Deputado Edmar Moreira, que pa-
recia inverossímil, não parecia “crível, pelo papel que 
eu tive na Presidência do PT durante sete anos, na 
Secretaria-Geral, cinco, na história do PT”, que não 
tivesse tido conhecimento de “todos esses emprés-
timos, de todas essas, entre aspas, ‘as trapalhadas’, 
cometidas pela Executiva Nacional do PT”, para usar 
as palavras do nobre Deputado Edmar Moreira em 
seu questionamento. Com efeito, não se consegue 
conceber, ninguém de bom senso o conseguiria, que, 
tendo sido o ex-Ministro José Dirceu o homem forte 
do Governo Lula na área política durante trinta me-
ses, o “capitão do time”, nas palavras do Presidente 
da República, o responsável direto pela articulação da 
base aliada no Congresso, o chefe, enfim, de toda a 
costura política do Governo, pudesse estar alheio ao 
gigantesco esquema de repasse irregular de verbas 
entre o PT e outros partidos da base aliada. Para usar 
novamente as palavras do Deputado Edmar Moreira, 
não era crível que “essa rapinagem aos cofres públicos 
da Nação, aos órgãos públicos federais, estatais e às 
vizinhanças de que tal possa ter ocorrido, que esses 
mirabolantes empréstimos bancários contratados pelo 
Sr. Delúbio Soares, em parceria com o Sr. Marcos Va-
lério” pudessem ter sido feitos sem o conhecimento 
do Representado.

O que se pôde apurar ao longo do processo, 
sem dúvida nenhuma, reforçou todas as convicções 
nesse sentido.

Entre as testemunhas arroladas pela defesa, a 
única pertencente ao Partido dos Trabalhadores, o 
Deputado Arlindo Chinaglia, quando perguntado por 
este Relator se acreditava ser possível que um escân-
dalo de tamanha amplitude pudesse ter sido montado, 
articulado e dirigido por um membro de menor expres-
são partidária como o Sr. Delúbio Soares, afirmou ser 
“público e notório que o Delúbio não poderia ter feito, 
e da forma como o fez, comprometendo a própria cre-
dibilidade do PT e nos colocando na condição de ter 
de dar explicações daquilo que a gente não conhece.” 
Mais adiante, questionado sobre a real influência do 
Deputado José Dirceu nas orientações do comando do 
PT após ter deixado a Presidência, respondeu que ele 
detinha, sim, “um peso político bastante grande”.

O próprio Representado, no depoimento presta-
do no Processo nº 1/05, acabou reconhecendo a ma-
nutenção de laços muito fortes com o partido e seus 
principais dirigentes, entre eles o Sr. Delúbio Soares. 
Confira-se um trecho:

“Eu mantive sempre uma relação de le-
aldade e franqueza com o Deputado Genoino, 
que foi Presidente do PT, com o Silvio Pereira 
e com o Delúbio Soares. Não é verdade que 
os abandonei. Simplesmente, chegamos à 
conclusão juntos, eu e o Genoíno, de que era 
hora de o Genoíno se afastar, porque os fatos 
eram mais do que evidentes que ele tinha que 
se afastar da presidência. Não tenho esse tipo 
de relação com meus companheiros de partido, 
com minhas companheiras de partido. Minha 
relação é leal, é fraterna. Também com o Silvio 
Pereira e com o Delúbio Soares” (...)

O Sr. Delúbio Soares, conforme admitiu o Repre-
sentado em seu depoimento, freqüentava regularmente 
a Casa Civil: uma vez a cada 2 meses, estimou ele.
Talvez um pouco mais, já que essa proximidade entre 
os 2 pôde ser constatada também por outra testemu-
nha da defesa, o Ministro da Justiça, Márcio Thomaz 
Bastos, que, apesar de não ser filiado ao PT, não estar 
na campanha em 2002, conviveu com o Representa-
do no Governo, tendo declarado a este Conselho: “É 
evidente que pude presenciar a relação pessoal e ins-
titucional entre o Deputado José Dirceu e o ex-Secretá-
rio de Finanças do Partido dos Trabalhadores Delúbio 
Soares, vinculação natural entre uma pessoa que foi 
presidente de um partido por muitos anos e outra que 
foi tesoureiro do mesmo partido.”

O Ministro Márcio Thomaz Bastos afirma cate-
goricamente sua desvinculação em relação ao Partido 
dos Trabalhadores e destaca seu desconhecimento 
a respeito de qualquer de suas atividades internas. 
Se isso se aplica ao presente, quando o Dr. Márcio 
Thomaz Bastos ocupa uma das pastas ministeriais 
de maior destaque no Governo Federal, maior ainda 
era seu distanciamento à época do fechamento das 
alianças feitas pelo Partido dos Trabalhadores visando 
às eleições de 2002.

Ocorre  que, segundo o que quer fazer crer o 
Deputado José Dirceu, sua relação com o Sr. Delúbio 
Soares e, por conseqüência, sua influência nas ques-
tões que tocam às finanças do PT se encerraram após 
as referidas eleições.

O fato é que o poder e a influência do Represen-
tado dentro do Partido dos Trabalhadores, na verda-
de, parecem nunca ter deixado de existir. O recente 
episódio envolvendo os candidatos à eleição interna 
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do partido é uma evidência disso, tendo comprovado 
a força política do Deputado José Dirceu dentro do 
chamado campo majoritário, afastando do cenário da 
disputa o também influente ex-Ministro e então candi-
dato a Presidente Tarso Genro.

Os elementos probatórios constantes dos pre-
sentes autos convergem, ainda, para um outro ponto 
inegável: a existência de uma relação entre o empresá-
rio Marcos Valério Fernandes de Souza e o Deputado 
José Dirceu, à época Ministro da Casa Civil, que, se 
não era de amizade, estava baseada, no mínimo, em 
interesses comuns.

O Deputado José Dirceu é bastante claro e convic-
to em seu primeiro depoimento, e eu quero destacar:

“Deputado JOSÉ DIRCEU – Eu conheço 
o Sr. Marcos Valério. Não me recordo onde o 
conheci, em alguma atividade social. Não te-
nho relação pessoal com ele de amizade, não 
tenho nenhuma relação com ele de Governo. 
Ele esteve na Casa Civil acompanhando a 
Diretoria do Banco Rural e esteve mais uma 
vez na Casa Civil, e não é fato que eu me co-
municava com ele por telefone”.

Mais adiante, tal convicção não é tão clara as-
sim:

“Deputado JAIRO CARNEIRO – então 
Relator – “É porque eu faria a seguinte indaga-
ção, que seria sobre contatos telefônicos que 
foram objeto de declarações da Sra. Karina 
em seus depoimentos. V. Exa. nega...

Deputado JOSÉ DIRCEU – Nego...
Deputado JAIRO CARNEIRO – ... a exis-

tência dessas conversas telefônicas?
Deputado JOSÉ DIRCEU – ... da forma 

como ela disse, que telefonava para a secre-
tária do Delúbio; a secretária do Delúbio ligava 
para mim. Todo mundo que me conhece sabe 
que não é preciso fazê-Io para falar comigo. 

Deputado JAIRO CARNEIRO – E nunca 
houve conversas de V. Exa. com o Sr. Marcos 
Valério por telefone?”

Diferentemente da primeira indagação:

“Deputado JOSÉ DIRCEU – Não posso 
dizer isso. Estou dizendo que não tinha con-
tatos telefônicos regulares, que eu não tinha 
relação com ele regular, que eu não tinha ne-
nhuma relação pessoal de amizade com ele, 
muito menos qualquer tipo de tratamento que 
não fosse a ida dele à Casa Civil e os meus 
encontros sociais com ele”. 

No depoimento prestado à CPMI dos Correios, a 
Sra. Renilda de Souza, esposa do Sr. Marcos Valério, 
afirmou que o então Ministro José Dirceu participou de 
reuniões com diretores do banco BMG e que o Repre-
sentado tinha efetivo conhecimento dos empréstimos 
realizados pelo Sr. Marcos Valério junto a esse banco, 
e sobre o repasse dos recursos para o PT. É o que se 
depreende do trecho a seguir transcrito:

“O SR. RELATOR (Osmar Serraglio. 
PMDB-PR) – na CPMI dos Correios – Qual a 
vantagem que ele estava tendo em pôr todo 
o patrimônio a risco?

A SRA. RENILDA MARIA SANTIAGO 
FERNANDES DE SOUZA – Não, ele falou que 
vantagem nenhuma e que ele se preocupou só 
em não ter desvantagens. O medo dele seria 
perder as contas que já possuía há anos com 
o Banco do Brasil, como acabou perdendo. 
Quer dizer, não adiantou nada.

E a única coisa que ele me falou foi que o 
Dr. – na época Ministro – José Dirceu sabia dos 
empréstimos. E eu perguntei como ele sabia. 
Ele falou que houve uma reunião da Direção 
do Banco Rural, em Belo Horizonte, no Hotel 
Ouro Minas, com o então Ministro José Dir-
ceu, para resolver sobre o pagamento desses 
financiamentos feitos no Banco Rural. E que 
houve uma reunião em Brasília, da Direção 
do BMG, não sei os nomes, ele só me disse 
assim, uma reunião em Brasília, não sei onde 
essa, para acertar o pagamento das contas, 
porque o banco também quer receber.”

Em seu depoimento a este Conselho de Ética, 
a Sra. Kátia Rabello, Presidente do Banco Rural, foi 
bastante clara sobre a facilidade de trânsito do Sr. 
Marcos Valério junto à Casa Civil. Confiram-se alguns 
trechos:

“O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR 
– Agora, pelo que eu entendi, o Sr. Marcos 
Valério participou dessa reunião.

A SRA. KÁTIA RABELLO – Ele parti-
cipou.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR 
– Em que condição?

A SRA. KÁTIA RABELLO – Na condição 
de acompanhante do banco.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR 
– Acompanhante do Banco Rural?

A SRA. KÁTIA RABELLO – Do Banco 
Rural. É, ele foi um convidado nosso, já que 
tinha sido ele o facilitador do encontro.
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O SR. CHICO ALENCAR – Ele também 
foi o facilitador? Ele fez a mediação para esse 
encontro do Banco Rural com a Casa Civil?

A SRA. KÁTIA RABELLO – Sim.”
E mais adiante:

“O SR. CHICO ALENCAR – Esse segun-
do encontro, se não me engano, é um jantar 
em Belo Horizonte com o Ministro?

A SRA. KÁTIA RABELLO – Sim.
O SR. CHICO ALENCAR – Também foi 

agendado pelo Sr. Marcos Valério? Foi ele 
quem falou da possibilidade que o Ministro 
estaria em Belo Horizonte? Foi o Sr. Marcos 
Valério?

A SRA. KÁTIA RABELLO – Sim.”
E ainda:

“A SRA. KÁTIA RABELLO – Não, na 
verdade o Marcos era um facilitador de... Era 
um marcador de encontros, digamos assim. 
Ele não demonstrava, através disso... Eu nem 
sei se era ele quem marcava. Eu não sei qual 
era o relacionamento que ele tinha com essas 
pessoas, entende? Ele era uma pessoa que 
transitava dentro do banco com alguma assi-
duidade, conhecia os desejos, enfim, os pleitos 
do banco, e se ofereceria para, através dos 
contatos dele, criar essa interlocução.”

Em outro trecho do depoimento, essa facilidade 
de o Sr. Marcos Valério marcar o encontro é melhor 
explicada:

“A SRA. DEPUTADA ANGELA GUA-
DAGNIN – A senhora acha difícil marcar... 
um empresário marcar audiência com o Mi-
nistro?

A SRA. KÁTIA RABELLO – Acho.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAG-

NIN – E especificamente com o Ministro José 
Dirceu, quando então Ministro?

A SRA. KÁTIA RABELLO – Eu não posso 
dizer que seja difícil ou não, porque nós não 
tentamos anteriormente. Então, eu não posso 
dizer. Mas, de uma maneira geral, acho que 
não é fácil, principalmente para nós que temos 
a nossa sede em Belo Horizonte. É um banco 
relativamente pequeno. Não é fácil, não.”

Sobre o encontro do pai da Sra. Kátia Rabello, 
Sr. Sabino Rabello, com o então Ministro, o Deputado 
Carlos Sampaio indaga:

“O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO 
– Foi ele que pediu ao Marcos Valério?

A SRA. KÁTIA RABELLO – Eu não te-
nho certeza de que foi ele que marcou, que 
foi ele que agendou, mas eu sei que ele era 
o ponto em comum entre o partido e o Banco 
Rural. Então eu imagino que tenha sido atra-
vés dele, mas pode ter sido através de... Ele 
através de uma outra pessoa, entende, eu não 
participei disso.”

O depoimento à CPMI dos Correios do Sr. Ricardo 
Guimarães, Presidente do BMG, também é revelador 
desse papel de “facilitador” exercido pelo Sr. Marcos 
Valério de Souza junto à Casa Civil e ao então Ministro 
José Dirceu. O depoente afirmou ter sido ele o respon-
sável pela marcação de uma audiência entre o banco 
e o Ministro. Pergunta o Deputado Gustavo Fruet:

“O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet) 
– A primeira pergunta – e eu queria pergun-
tar desta coincidência: no dia 20 de fevereiro, 
houve uma reunião da diretoria do BMG com 
o Ministro-Chefe da Casa Civil, José Dirceu.

O SR. RICARDO GUIMARÃES – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet)- 

Qual foi o objeto dessa reunião?
O SR. RICARDO GUIMARÃES – O ob-

jeto foi uma inauguração que nós... de uma 
empresa alimentícia de produtos enlatados 
que a minha família tem na cidade de Luzi-
ânia. A gente ia fazer uma inauguração, e foi 
a oportunidade para convidar o Ministro José 
Dirceu para estar presente.

O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet) – E 
o Marcos Valério e o Delúbio acompanharam 
essa audiência?

O SR. RICARDO GUIMARÃES – Sim. 
Os dois.

O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet) 
– Os dois. E comentaram sobre esse emprés-
timo? Há coincidência de um empréstimo ter 
sido três dias antes, e o outro, quatro dias 
depois?

O SR. RICARDO GUIMARÃES – Não.
O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet) – E 

quem marcou a audiência na Casa Civil?
O SR. RICARDO GUIMARÃES – Mar-

cos Valério.”

Esse trecho, aliás, contém uma revelação interes-
sante: a presença do Sr. Delúbio Soares, tesoureiro do 
Partido dos Trabalhadores, numa reunião supostamen-
te destinada apenas a convidar o então Ministro José 
Dirceu para a inauguração de uma empresa alimentí-
cia. Coincidência relevante quando se tem em conta 
que, apenas três dias antes, esse mesmo tesoureiro 
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conseguira o empréstimo, em nome do PT, junto ao 
mesmo banco; e, quatro dias depois, a empresa do Sr. 
Marcos Valério levantaria novo empréstimo, também de 
interesse do PT. Se o assunto tratado na reunião era 
de caráter institucional, ou ligado às funções exclusi-
vamente de governo do Ministro José Dirceu, o que o 
Sr. Delúbio Soares estaria fazendo lá?

Ainda em relação ao depoimento do Sr. Ricardo 
Guimarães, destacamos um trecho em que confirma 
o pedido de emprego feito pelo Sr. Marcos Valério em 
favor da Sra. Maria Ângela Saragoça, ex-mulher do 
Deputado José Dirceu:

“O SR. PRESIDENTE (Deputado Gusta-
vo Fruet) – Como é que ela foi apresentada? 
Quem solicitou a contratação da Sra. Maria 
Angela?

O SR. RICARDO GUIMARÃES – Quem 
pediu foi o Sr. Marcos Valério.”

E mais adiante:

“O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA 
DE SÁ – Mas quem pediu? Foi o Zé Dirceu?

O SR. RICARDO GUIMARÃES – Quem 
pediu foi o Marcos Valério.”

Sobre esse assunto e também sobre o emprésti-
mo do Banco Rural à sua ex-mulher, o Deputado Dirceu 
assim se manifestou durante seu último depoimento a 
este Conselho: “Não participei, não fui informado, não 
fui consultado”, uma vez que “minha ex-esposa tem 
vida pessoal, profissional e familiar própria. Há mais 
de 15 anos estou separado”.

No entanto, em nota divulgada pela Sra. Ângela 
Saragoça, ela relata que procurou o ex-marido, então 
Ministro da Casa Civil da Presidência, José Dirceu, 
“no segundo semestre de 2003” – e vamos nos atentar 
para as datas –, para pedir ajuda, pois não tinha renda 
suficiente para adquirir um apartamento maior. E , a 
partir daí, tudo começou a mudar em sua vida acele-
radamente. Na nota, a Sra. Ângela conta que, naquele 
mesmo segundo semestre de 2003, foi apresentada 
ao Sr. Marcos Valério pelo então Secretário-Geral do 
PT, Sílvio Pereira, que, comumente, despachava com 
o Ministro José Dirceu no Palácio do Planalto. Já em 
outubro do mesmo ano, o BMG a “convidou” para traba-
lhar lá, conforme confirmou o Sr. Ricardo Guimarães em 
depoimento à CPMI dos Correios, em 21 de setembro 
de 2005, conforme transcrito anteriormente. Até hoje, 
a Sra. Ângela Saragoça trabalha no Departamento de 
Recursos Humanos do BMG, em São Paulo.

Ainda de acordo com a nota divulgada pela Sra. 
Ângela Saragoça, em novembro de 2003, apenas cerca 
de dois meses depois de ter, como disse, conhecido 
o Sr. Marcos Valério, o sócio do empresário numa de 

suas empresas, Sr. Rogério Lanza Tolentino, o mes-
mo que tomou um dos empréstimos para o PT, de 10 
milhões de reais ao BMG, comprou o apartamento da 
Sra. Ângela, localizado em São Paulo. Segundo o Sr. 
Tolentino, foram pagos 115 mil reais pelo imóvel. Vale 
ressaltar que, até aquele momento, o Sr. Tolentino, que 
mora em Belo Horizonte, nunca tinha se interessado 
por um apartamento em São Paulo.

O fato da compra e venda do apartamento foi 
relatado neste Conselho de Ética pelo Deputado Car-
los Sampaio, e confirmado pelo Representado, con-
forme se lê do seguinte trecho da audiência de 27 de 
setembro de 2005:

“O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO 
– Já finalizando, Sr. Presidente, eu apenas tra-
go ao conhecimento de V.Exa. e do depoente 
que o advogado Rogério Tolentino, agora na 
Subcomissão dos Correios, ele, como sócio 
do empresário Marcos Valério, disse, há pou-
co, em depoimento à Sub-Relatoria de Movi-
mentações Financeiras, que sabia, no fim de 
2003, que havia comprado um apartamento 
da ex-mulher do Deputado José Dirceu, então 
Ministro Chefe da Casa Civil, Maria Ângela Sa-
ragoça, na Capital paulista: “Me foi colocado 
que o apartamento era de uma ex-mulher do 
José Dirceu”, afirmou Tolentino. “É claro que, 
quando me foi solicitado que comprasse esse 
apartamento, estava embutido que essa tran-
sação estaria nos ajudando.”

É ele falando por ele, evidentemente não 
envolvendo diretamente V.Exa., mas é mais 
um a afirmar isso. E o próprio Presidente do 
BMG confirma que realmente atendeu a um 
pedido de Silvio Pereira para empregá-Ia. Eu 
só queria que V.Exa. tivesse conhecimento 
disso, porque em que pese...

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Eu 
tenho conhecimento...”

Depois que o Sr. Tolentino comprou às pressas 
o apartamento da Sra. Ângela Saragoça, logo em se-
guida, o Banco Rural – a outra instituição financeira 
que emprestara dinheiro ao PT por interveniência do 
Sr. Marcos Valério – emprestou à ex-mulher do Sr. Dir-
ceu 42 mil reais para ela comprar outro apartamen-
to. O próprio empresário Marcos Valério declarou ao 
Ministério Público Federal que ajudou a Sra. Ângela 
Saragoça naqueles meses.

A Presidente do Banco Rural, Sra. Kátia Rabello, 
reconhece que o empréstimo à Sra. Ângela Saragoça 
foi um pedido feito pelo Sr. José Augusto Dumont, Vice-
Presidente do Banco Rural, falecido em abril de 2004. 
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No entanto, é preciso levar-se em conta que aquele 
dirigente do banco, conforme dito pela Sra. Kátia, “tinha 
uma relação muito forte com Marcos Valério”, a mesma 
pessoa que se disponibilizou a obter esse empréstimo. 
“O José Augusto ficava em Belo Horizonte e eu tenho 
conhecimento de um telefonema do José Augusto para 
a pessoa que operacionalizaria esse empréstimo em 
São Paulo”, afirma a Sra. Kátia Rabello.

Outro fato importante neste caso é que, conforme 
a Sra. Kátia Rabello, não era prática e rotina do banco 
oferecer esse tipo de empréstimo. Tal operação fugia 
do nicho de mercado do banco, destinado às médias 
e pequenas empresas. “É um valor mínimo, apenas 
não faz parte do foco de negócio do banco e foi feito a 
pedido do Zé Augusto, que tem relações íntimas com 
Marcos Valério.”

Ou seja, bastou que a Sra. Ângela Saragoça 
pedisse ajuda ao ex-marido, o então todo-poderoso 
Ministro Chefe da Casa Civil, José Dirceu, para que 
em aproximadamente três meses – fato iniciado no se-
gundo semestre de 2003 – sua vida desse uma volta 
de cento e oitenta graus, ficando, pelo menos finan-
ceiramente, resolvida.

Diante da participação do Sr. Marcos Valério nes-
ses episódios da vida particular do Sr. José Dirceu, 
é inconteste a proximidade entre ambos, e não uma 
questão casual e social.

Para o Deputado José Dirceu, o dinheiro desti-
nado a esses pagamentos, proveniente do chamado 
“valerioduto”, é produto de empréstimos feitos pelo 
PT e pelo Sr. Marcos Valério para pagar campanhas 
eleitorais. Mas, conforme disse o Deputado Dirceu, em 
recente entrevista à Folha de S.Paulo, o problema é 
que não se quer aceitar essa “tese”. Ora, “tese”? Como 
vamos dizer “tese”? O Deputado não deveria estar li-
dando com fatos? Esses são os fatos, Dr. José Luis? 
Fatos são todos verdadeiros. Tese, nesse caso, foi ato 
falho do Deputado José Dirceu, pois “tese” pode ser 
verdadeira ou falsa. Tese é algo que se tenta construir; 
tese serve como justificativa de defesa.

É importante lembrar também que o Sr. Marcos 
Valéria e sua mulher, a Sra. Renilda Maria Santiago de 
Souza, em depoimentos na CPMI dos Correios, afir-
maram e confirmaram reuniões entre o Sr. José Dirceu 
e dirigentes dos bancos Rural e BMG. O Sr. Marcos 
Valério ressaltou, já em depoimento à Procuradoria-
Geral da República, que os empréstimos para o PT 
feitos pelos bancos Rural e BMG foram avalizados 
pelo então Ministro José Dirceu: “O Sr. Delúbio escla-
receu que o então Ministro José Dirceu e o Secretário 
Silvio Pereira eram sabedores dessa operação de em-
préstimo para o partido e, em alguma eventualidade, 
garantiriam o pagamento junto às empresas do decla-

rante”. Essa afirmação é de uma prova testemunhal, 
Dr. José Luis. 

Segundo levantamento das CPMls dos Correios 
e da Compra de Votos, já foram rastreados pelo menos 
55 milhões de reais que circularam pelo “valerioduto”, 
desaguando em Parlamentares e partidos políticos.

De acordo com o Representado, em seu depoi-
mento em 27 de setembro de 2005, “aceitar o relatório 
das CPls é aceitar que se organizou no Brasil o sistema 
do ‘mensalão’, o sistema de nomeações para alimen-
tar o ‘mensalão’ ou os partidos”. Ou seja, de acordo 
com ele próprio, o esquema de repasse de recursos 
para Parlamentares, provado pelas CPMls em curso 
no Senado, depois do cruzamento de uma série de 
depoimentos e de dados sigilosos, é inverossímil. O 
Sr. José Dirceu, então, estaria disposto a desmerecer, 
a menosprezar, a desmentir todo o trabalho feito até 
agora por três Comissões do Congresso Nacional que, 
entre Parlamentares e técnicos, reúnem 200 pessoas 
ou mais? Além disso, ao realizarmos o cruzamento 
entre os sigilos bancários e telefônicos e as datas das 
votações de interesse do Governo na Câmara dos 
Deputados, percebemos que se encaixam.”

Aqui, Dr. José Luís, vamos para alguns cruza-
mentos que foram feitos pelo nosso trabalho, que vão 
trazer a V.Exa. não só mais evidências, mas provas de 
que isso existiu. 

“Em junho de 2004, o “valerioduto” des-
pejou 247 mil reais nos cofres do PT. Entre 
janeiro e maio de 2004, teriam sido 9 milhões, 
622 mil, 806 reais e 94 centavos. Nesse pe-
ríodo, foram votadas no Congresso medidas 
provisórias que enfrentavam muitas resistên-
cias, como a do PIS-PASEP, da COFINS; as 
Medidas Provisórias nºs 177, 144 e 145; a da 
Biossegurança; a da antecipação da CIDE.

Outra história interessante rastreada no 
que está disponível nas quebras de sigilo te-
lefônico ocorreu em maio de 2003, no mês em 
que o Governo conseguiu aprovar no Congres-
so a polêmica Medida Provisória n° 113, que 
liberou a comercialização da safra de 2003, 
que continha transgênicos. No dia 13 de maio 
de 2003, a Medida Provisória acabou sendo 
retirada de pauta na última hora porque o Go-
verno viu que iria perder a votação. No dia 12 
de maio de 2003, de acordo com a quebra de 
sigilo telefônico do Sr. Marcos Valério, ele faz, 
de Belo Horizonte, uma ligação para a Presi-
dência da Câmara dos Deputados. O Presiden-
te da Casa, então, era o Deputado João Paulo 
Cunha. No dia seguinte, 13 de maio, o Sr. Mar-
cos Valério faz outra ligação para a Presidência 



03878 Quarta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

da Câmara dos Deputados, desta vez de São 
Paulo. Nesse mesmo dia, ainda de São Paulo, 
o Sr. Marcos Valério telefona para o Diretório 
Nacional do PT, em São Paulo. Novamente, 
no dia 14 de maio de 2003, agora falando de 
Brasília, o Sr. Marcos Valério telefona 6 vezes 
distintas para o Diretório Nacional do PT, em 
São Paulo. Nesse mesmo dia 14 de maio de 
2003, ainda estando em Brasília, o Sr. Marcos 
Valério telefona para o Banco Rural. Ainda nes-
se dia 14 de maio de 2003, a MP dos transgê-
nicos é aprovada no plenário da Câmara dos 
Deputados. No dia 15 de maio de 2003, já de 
volta a Belo Horizonte, o Sr. Marcos Valério 
telefona para o Sr. Delúbio Soares. E no dia 
19 de maio de 2003, o Sr. Marcos Valério faz 
nova sucessão de telefonemas, a partir de São 
Paulo, para o Diretório Nacional do PT, para 
o Sr. Delúbio Soares, para a Presidência da 
Câmara dos Deputados, para a Multi-Action 
Empreendimentos Ltda., uma das empresas 
de Marcos Valério, e para os bancos Rural e 
BMG. Para o BMG, o Sr. Marcos Valério tele-
fonou 2 vezes nessa data. Em maio de 2003, 
de acordo com o cruzamento de dados feito 
pela CPMI dos Correios, o “valerioduto” der-
ramou 750 mil reais no PT e 250 mil reais no 
PTB. Ao  todo, naquele mês, foram identifica-
dos 29 telefonemas do Sr. Marcos Valério para 
os bancos Rural e BMG, para a Presidência 
da Câmara dos Deputados, para o Sr. Delúbio 
Soares e para o Diretório Nacional do Partido 
dos Trabalhadores.

Além disso, a CPMI dos Correios já de-
tectou, de setembro de 2004 a junho de 2005, 
mais de 240 ligações entre a sede nacional do 
PT e a SMP&B, localizada em Belo Horizonte, 
apesar de só ter sido identificado, até agora, 
um último repasse desse dinheiro das contas 
do Sr. Marcos Valério para Parlamentares e 
partidos políticos em setembro de 2004.

Sobre a denúncia constante da Repre-
sentação apresentada pelo PTB, declarou o 
Deputado José Dirceu, durante seu último 
depoimento a este Conselho: “Estou cada vez 
mais convencido de minha inocência”, como 
se inocência tivesse gradações variadas. Ino-
cência é inocência. Culpa é culpa. Ou o Sr. 
Dirceu é inocente ou é culpado. Nesse mesmo 
depoimento, ele afirma que irá responder “no 
Supremo Tribunal Federal por crime de res-
ponsabilidade, por improbidade administrativa, 

por qualquer outro crime”. Então sua inocência 
não estaria tão clara assim?

Falando em sua defesa, o Deputado José 
Dirceu se embasa nas declarações do Sr. De-
lúbio Soares, dos bancos, da Sra. Renilda e 
do Sr. Marcos Valério, para afirmar que nunca 
levantou fundos junto aos bancos. Mas não 
confere credibilidade ao Sr. Marcos Valério e 
à Sra. Renilda quando esses afirmam que ele 
sabia dos empréstimos e que, por isso, haveria 
uma garantia de que tais empréstimos seriam 
quitados junto ao Sr. Valério. O Sr. Delúbio nega 
tal fato, mas não podemos esquecer que, por 
mais uma coincidência deste processo, ele é 
uma pessoa de confiança do Representado. 
Além disso, mais uma vez o Representado se 
vale das declarações do Sr. Marcos Valério e 
da Sra. Renilda para afirmar que nenhum dos 
dois confirmou que os recursos levantados 
junto aos bancos seriam para pagamento de 
Parlamentares.

A maioria dos nomes de sacadores des-
ses valores são de Parlamentares ou de pes-
soas ligadas a eles, e as datas de liberação 
de recursos coincidem com as votações de 
interesse do Governo na Câmara. Somente o 
BMG emprestou ao PT 2,4 milhões de reais, 
em 17 de fevereiro de 2003, e 40,4 milhões 
de reais às empresas de Marcos Valério, en-
tre 2003 e 2004. Esses 40,4 milhões de reais 
também teriam sido repassados ao partido. 
Em 20 de fevereiro de 2003, três dias depois 
de o primeiro empréstimo ter sido concedido 
pelo BMG, a diretoria do banco teve uma au-
diência com o então Ministro da Casa Civil, 
José Dirceu. E aí, outros três dias depois, em 
24 de fevereiro de 2003, a SMP&B, a empresa 
do Sr. Marcos Valério responsável pela maioria 
dos saques no esquema do caixa 2, fechou a 
primeira operação financeira com o BMG, no 
valor de 12 milhões de reais.

A Sra. Kátia Rabello, Presidente do Ban-
co Rural, respondeu assim quando indagada 
sobre se o Deputado José Dirceu tinha conhe-
cimento do empréstimo feito pelo Banco Rural 
ao PT: “Do meu conhecimento, não, mas não 
posso falar pelos demais dirigentes do Banco 
Rural”. Segundo a Sra. Kátia Rabello, esse 
empréstimo, no valor de 3 milhões de reais, 
concedido em maio de 2003, é bastante nor-
mal, com juros de mercado, e de uma quantia 
relativamente pequena em relação aos ativos 
do banco. Mas é importante notar que essa foi 
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a primeira vez que o banco celebrou emprés-
timo diretamente com um partido político.

Ela demonstrou surpresa ao ser per-
guntada sobre o uso, por uma funcionária da 
SPM&B, de uma sala reservada dentro do Rural 
para efetuar os pagamentos a Parlamentares e 
seus assessores. Para a Presidente do Banco 
Rural, tal fato é “absolutamente anormal”. O 
procedimento, segundo a Sra. Kátia Rabello, 
só é normal para pagamentos realizados por 
funcionários do banco a seus clientes, mas 
não quando se trata de terceiros.

Em 1998, o Sr. Marcos Valério já havia se 
utilizado do expediente de solicitar empréstimos 
ao Banco Rural para abastecer campanhas 
políticas, mas não conseguiu pagar a dívida 
de 9 milhões de reais. Por isso, o banco ce-
lebrou um acordo com o devedor: recebeu 2 
milhões de reais, e o restante seria pago com 
serviços de publicidade. Segundo a Sra. Kátia 
Rabello, isso estava de acordo com a política 
adotada pelo Sr. José Augusto Dumont – e 
cabe ressaltar que, no período da celebração 
do empréstimo, ela não tomava conhecimento 
disso e que o Dr. José Augusto Dumont veio 
a falecer em 2004 – de “salgar carne podre”, 
ou seja, de receber aquilo que é possível de 
um cliente que não está tendo condições de 
pagar. A decisão de emprestar dinheiro nova-
mente às empresas do Sr. Marcos Valério foi 
tomada mediante o crescimento de sua movi-
mentação financeira. No entanto, as garantias 
aceitas foram frágeis, as mesmas do emprésti-
mo malsucedido anteriormente: contratos das 
empresas do Sr. Marcos Valério com o Governo. 
Segundo a Sra. Kátia, o que mais chamou a 
atenção foi o contrato com o Banco do Brasil, 
que aumentou de valor no Governo atual.

No depoimento que prestou ao Conselho 
em 27 de setembro de 2005, consta o relato da 
ida do então ex-Ministro da Casa Civil à casa 
do então Deputado Roberto Jefferson. O ob-
jetivo da visita, que contou com a participação 
do Deputado José Múcio (PTB), do Ministro 
Mares Guia (PTB) e do então articulador po-
lítico, Deputado Aldo Rebelo, era convencer 
o Sr. Roberto Jefferson a retirar sua assina-
tura do documento que pedia a instauração 
da CPMI dos Correios. O Representado jus-
tifica assim sua participação: “Fiz a demanda 
porque julgava correta, porque julgava que a 
CPI dos Correios não era necessária, porque 
nós já estávamos fazendo uma investigação”. 

O Deputado Roberto Jefferson, naquele mo-
mento, retirou sua assinatura.

Isso demonstra que o Deputado José 
Dirceu continuou trabalhando na articulação 
política do Governo, ainda que dele não mais 
fizesse parte.

Em seu primeiro depoimento ao Conselho 
de Ética, em 2 de agosto de 2005, como tes-
temunha no Processo nº 01/2005, que culmi-
nou com a cassação do Sr. Roberto Jefferson 
– e, portanto, tendo prestado compromisso de 
falar somente a verdade sobre o que lhe foi 
perguntado –, o Deputado José Dirceu afirma 
ter responsabilidade política sobre todos os er-
ros cometidos pelo Partido dos Trabalhadores, 
por ser membro de seu Diretório Nacional. O 
Deputado Dirceu afirma ainda não poder ser 
responsabilizado pelos empréstimos feitos 
junto às empresas do Sr. Marcos Valério. “Ali-
ás, as diretorias dos bancos (BMG e Rural) já 
afirmaram isso. Já discutiram isso comigo”, diz 
o Deputado José Dirceu. Pode-se depreender 
disso que os empréstimos, em algum momen-
to, foram discutidos pelo Representado e os 
responsáveis por esses bancos.

Esses empréstimos podem ter sido boas 
garantias para intensificar tais relações bem-
sucedidas e que frutificaram até o Palácio do 
Planalto. No pretérito, beneficiaram o PT, sendo 
judicioso ao conceder empréstimos que o Ban-
co Central determinou o provisionamento dos 
mesmos por descumprimento das normas re-
gulamentares, mas trazendo outros dividendos 
que compensariam aqueles. A dívida foi pedra 
fundadora de incremento de vínculos daqueles 
bancos com instituições públicas, partido polí-
tico, pessoas importantes do Governo, do PT e 
do meio publicitário. Os bancos investiram di-
nheiro para que esses vínculos prosperassem. 
Foi o marco zero rumo a melhores negócios – a 
contrapartida –, evidenciado pelo fato de que, 
sem ter havido pagamentos dos empréstimos, 
os bancos não tomaram as normais providên-
cias para receber seus créditos, até que todo 
esse escândalo viesse à tona. 

É importante esclarecer aqui que, con-
forme noticiado na imprensa nacional e já ave-
riguado pela CPMI dos Correios, os bancos 
Rural e BMG tiveram pontuais benefícios no 
Governo Lula. O BMG, por exemplo, lidera o 
mercado de crédito consignado (empréstimo 
descontado em folha de pagamento) para apo-
sentados no País. E o histórico dessa opera-
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ção deixa algumas dívidas quanto à lisura do 
processo. Como é de conhecimento, em 17 de 
fevereiro de 2003, o BMG concede empréstimo 
de 2,4 milhões de reais ao PT. Três dias de-
pois, a diretoria do banco é recebida pelo ex-
Ministro na Casa Civil. Alguns meses depois, 
em 18 de setembro de 2003, o Governo edita 
a medida provisória que permite instituições 
financeiras diferentes daquela onde o cliente 
tem conta operarem com o crédito consignado, 
“evidentemente para aumentar a concorrência”, 
como explicou o Deputado José Dirceu, no dia 
02 de agosto de 2005, ao Conselho de Ética. 
No caso do nicho voltado aos aposentados, o 
BMG foi o primeiro banco privado a fechar o 
acordo, com uma vantagem de 5 meses sobre 
os demais interessados. Segundo o Repre-
sentado, tal fato é explicado, pura e simples-
mente, porque o banco tinha knowhow nessa 
área, em que já atuava em Minas Gerais. Mas 
é importante e preciso ressaltar e lembrar que, 
depois de entrar nesse setor, o BMG cresceu 
233% e passou a figurar entre as 50 maiores 
instituições financeiras do País.

O Banco Rural viu seus investimentos dos 
fundos de pensão de empresas estatais cresce-
rem em sua carteira, conforme informado pelo 
Deputado Carlos Sampaio durante depoimento 
da Sra. Kátia Rabello. No caso da PETROS, 
o fundo de pensão da PETROBRAS, não ha-
via qualquer investimento no banco durante o 
Governo passado. No início do Governo Lula, 
foi aplicada a quantia de 5 milhões de reais, 
aproximadamente. Já no segundo semestre de 
2003, a PETROS aumentou esse investimento 
em cerca de 371%, já com o investimento de 
24 milhões de reais.

Um fator bastante interessante na relação 
entre o Representado e os bancos BMG e Ru-
ral diz respeito ao teor assumido pelas partes 
dos encontros que ocorreram dentro e fora da 
Casa Civil. Em sua grande maioria, eles diziam 
respeito a assuntos de responsabilidade do 
Banco Central e do Ministro da Fazenda, não 
sendo, portanto, de competência da Casa Civil. 
Por exemplo, o destino da massa liquidanda 
do Banco Mercantil de Pernambuco em poder 
do Banco Central. De acordo com a Sra. Kátia 
Rabello, em seu depoimento ao Conselho de 
Ética, no Governo anterior, cabia apenas ao 
Banco Central tratar de tal assunto.

Aliás , o assunto “Banco Mercantil de 
Pernambuco” é também ponto de contradição 

no depoimento prestado pelo Representado 
no dia 27 de setembro de 2005, já que Dirceu 
afirma que jamais os bancos Rural e Mercantil 
propuseram algo com relação ao Banco Mer-
cantil de Pernambuco. No entanto, vários tre-
chos de seu depoimento mostram justamente 
o contrário. Ele tratou, sim, de tal assunto com 
a Sra. Kátia Rabello.

E como acontece em várias passagens 
desse processo, mais uma coincidência diz 
respeito à agenda do então Ministro José Dir-
ceu no dia 11 de janeiro de 2005. Nessa data, 
conforme amplamente divulgado pelos jornais 
nacionais, o Representado recebe em seu ga-
binete o Presidente do Banco Espírito Santo, 
Sr. Ricardo Espírito Santo, que por acaso é 
acionista majoritário da Portugal Telecom. Ain-
da coincidentemente, a audiência é agendada 
pelo Sr. Marcos Valério e também acompanha-
da de perto pelo publicitário mineiro.

Como bem dito pelo Representado no 
dia 27 de setembro de 2005, nunca houve 
relação dele com a Portugal Telecom, de ne-
nhum tipo, nem administrativa, nem funcional, 
mas, como diz nesse mesmo depoimento, “nos 
termos que o deputado Roberto Jefferson, co-
locou, eu não tenho nada a ver. Não partici-
pei do que ele está dizendo. Se eu recebi ou 
não a Portugal Telecom, ou se eu estivesse 
em Portugal em reuniões com empresários e 
que a Portugal Telecom estivesse presente, é 
outra questão”.

Vamos, Dr. José Luis, a mais uma evidência que 
não seja ilação ou mero indício.

“Outro episódio relevante envolve a figura do Sr. 
Roberto Marques e a autorização da SMP&B e do 
Banco Rural para o saque no valor de 50 mil reais. 
Segundo o Representado, o caso é de “uma plantação 
de um documento não reconhecido pela CPI que não 
corresponde aos documentos oficiais. Não há saque e 
o saque foi realizado no mesmo dia, no mesmo número 
de cheque, no mesmo valor, por Luiz Carlos Mazano”’. 
No entanto, conforme documentos da própria CPMI dos 
Correios e integrantes deste processo, o que aconte-
ceu na verdade foi a troca dos nomes dos recebedores, 
ainda que não seja explicado o porquê.

Se lançarmos ainda um olhar bem atento aos 
sigilos telefônicos dos envolvidos no caso do “valerio-
duto”, poderemos constatar que, em junho de 2004, 
há uma série de ligações entre personagens da histó-
ria acima citados. O então tesoureiro Delúbio Soares 
telefonou para o Sr. Roberto Marques, funcionário da 
Assembléia Legislativa de São Paulo, e na sua própria 
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definição em depoimento à CPMI dos Correios, em 2 
de agosto de 2005, “assessor informal” do Deputado 
José Dirceu. O Sr. José Dirceu também telefonou para 
o Sr. Roberto Marques, nesse mesmo período. Em 15 
de junho de 2004, a SMP&B autorizou o Banco Rural 
a liberar 50 mil reais para o Sr. Roberto Marques. Em 
16 de junho de 2004, a mesma SMP&B determinou ao 
Banco Rural que substituísse o nome autorizado do 
Sr. Roberto Marques pelo do Sr. Luiz Mazano, moto-
rista da corretora Bônus-Banval, acusada de lavagem 
de dinheiro do “valerioduto”. Entre junho de 2004 e ju-
nho de 2005, de acordo com o relatório da CPMI dos 
Correios sobre as ligações feitas nos últimos 5 anos, 
o Sr. José Dirceu falou com o Sr. Roberto Marques 9 
vezes, nos telefonemas que foram possíveis de iden-
tificar. Para se ter uma idéia, entre novembro de 2002 
e março de 2003, aparecem na quebra de sigilo tele-
fônico do Sr. Delúbio Soares apenas 10 telefonemas 
para o Deputado José Dirceu. Isso, tratando-se do 
relacionamento do Presidente Nacional do PT e, em 
seguida, o Ministro mais poderoso da República, com 
o tesoureiro do partido que tinha acabado de ganhar 
a eleição presidencial e estava tratando da montagem 
do novo Governo, de nomeações, de pagamento de 
dívidas de campanha, etc.

Essa mudança de nomes é atestada pela Geren-
te Financeira da SMP&B, Sra. Simone Vasconcellos, 
em depoimento na CPMI dos Correios. Ela afirma que 
a mudança de nomes do Sr. Roberto Marques para 
o Sr. Luiz Carlos Mazano, realizada pela Sra. Geisa, 
aconteceu somente com a autorização do Sr. Marcos 
Valério, sob orientação do Sr. Delúbio Soares.

Outra troca importante diz respeito à postura do 
Representado frente ao papel que Roberto Marques 
desempenha. De assessor informal e amigo, no de-
poimento de em 02 de agosto de 2005, passa ape-
nas a amigo e funcionário da Assembléia Legislativa 
de São Paulo, no depoimento de 27 de setembro de 
2005, menos de 2 meses depois. Além disso, como 
afirma o Representado, se for tomado como verdade 
a afirmação do Sr. Valério sobre a colocação, e a re-
tirada no dia seguinte, do nome de Roberto Marques 
na lista, ainda assim “não houve crime, ilícito nenhum”. 
No entanto, fica patente a intenção de que fosse ele o 
receptor de tal quantia.

Como coordenador da campanha presidencial 
de Luiz Inácio Lula da Silva, o Representado afirma 
que ficou responsável pelas contas partidárias, mas 
que a dívida final foi de R$ 600 mil a R$ 700 mil. As 
contas às quais o Sr. Delúbio se refere, de R$ 20 mi-
lhões, são dívidas estaduais e, portanto, fora de sua 
responsabilidade. Mas não foi ele o responsável por 
fechar as contas da campanha presidencial, onde fal-

tavam, segundo ele, ser pagos entre R$ 600 mil a R$ 
700 mil? Como também faltaram, como se descobriu 
depois, ser pagos R$ 10,5 milhões para o publicitário 
Duda Mendonça, realizados no exterior? 

Em seu depoimento, o Representado, com muita 
tranqüilidade, afirma ter sido coordenador da campa-
nha do Presidente Lula, mas que o responsável pelo 
fechamento dos contratos financeiros era o Sr. Delúbio 
Soares. Agora, além de ter sido autorizado a resolver os 
problemas financeiros do PT sozinho e de uma forma 
autônoma, o Sr. Delúbio Soares também tinha liberda-
de para fazer o que queria e julgava necessário, sem 
qualquer consentimento, na campanha do Presidente 
Lula. “Tomei conhecimento de que o Sr. Duda Mendon-
ça estava sendo contratado; não tomei conhecimento 
especificamente dos valores ou como seria pago”. É 
interessante, porque o Deputado José Dirceu traba-
lhou árdua e pessoalmente nas campanhas do atual 
Presidente, e justo naquela onde o candidato petista 
apresentava reais chances de ganhar, onde todo o dis-
curso e a imagem do PT ganharam um novo formato 
para a campanha, formato este a cargo do publicitário 
recém-contratado, enfim, neste momento decisivo, ele 
apenas toma conhecimento de que o profissional se-
ria Duda Mendonça? Diante da biografia do Sr. José 
Dirceu, dos vários depoimentos das testemunhas de 
defesa, dizendo que ele é uma pessoa detalhista, 
esse fato lhe seria apenas comunicado? Como pode 
o Deputado José Dirceu afirmar que todos, inclusive o 
Presidente Lula, participaram da elaboração da Carta 
ao povo brasileiro, do programa de governo, do projeto 
de governo, mas não discutiram a respeito do profis-
sional contratado para orquestrar a forma como tais 
decisões iriam ser levadas aos eleitores?

Em outro trecho do seu depoimento, o Deputado 
José Dirceu nos leva a apontar mais uma contradição. 
Mesmo negando peremptoriamente que não participou 
do acordo fechado com o publicitário Duda Mendon-
ça e muito menos do pagamento realizado a este se-
nhor, o Deputado afirma: “Aliás, o Duda afirmou isso 
também na CPI dos Correios, onde ele depôs, que eu 
jamais discuti com ele ou participei de qualquer ativi-
dade com relação às finanças, particularmente depois 
que deixei a Presidência do PT”. Se o cargo de pre-
sidente foi entregue em 7 dezembro de 2002, como 
disse o Deputado José Dirceu – coloquei no relatório 
dezembro de 2002 –, e os contratos com o Sr. Duda 
Mendonça celebrados no início da campanha presiden-
cial, portanto, durante sua gestão na presidência do 
partido, podemos entender que, em algum momento, 
ao contrário do que vem sendo dito pelo Representa-
do, ele e o Sr. Duda Mendonça trataram dos valores 
destes contratos. 
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Em seu depoimento ao Conselho, o Representa-
do nega ainda que tenha participado de negociações 
financeiras para que Deputados trocassem de partido, 
especificamente para aqueles que são da base aliada. 
Mas admite que existiu sim estímulo político para que 
essas trocas acontecessem. E vejam que coincidência, 
foram beneficiados justamente os partidos que fizeram 
acordos financeiros com o PT: o PTB cresceu 100%; 
o PL cresceu 100%; e o PP, 30%.

Com relação ao acordo firmado entre o PT e o PL 
na campanha presidencial, o Deputado José Dirceu, 
então Presidente do PT, disse ter participado apenas 
das tratativas no âmbito político e eleitoral. O acordo 
que envolvia repasse de recursos não foi acompanha-
do por ele, segundo resposta dada ao Relator. Quan-
do novamente perguntado, podemos observar certa 
contradição:

Eu pergunto: 

“Então V.Exa., do acordo de 2002, que foi 
feito quando V.Exa. estava na Presidência do 
PT, que celebrou a união com o PL para evitar 
prejuízos, V.Exa., ao participar desse acordo, 
depois delegou ao Delúbio Soares?” 

Responde o Deputado José Dirceu:

“Sim, que era o tesoureiro responsável 
pelas finanças. Veja bem, eu quero repetir: o 
Sr. Valdemar Costa Neto e o Sr. Delúbio Soa-
res declararam na CPMI do Mensalão que eu 
não tive participação na discussão do acordo 
com relação aos recursos, que eram recursos 
do comitê, uma participação numa porcenta-
gem do que fosse arrecadado na campanha 
do presidente Lula pelo comitê financeiro do 
presidente Lula.” 

A resposta foi clara. Ele delegou as contas ao 
Sr. Delúbio por ser ele o Tesoureiro, e isso aconteceu 
depois de o acordo ter sido fechado. Ainda que se li-
mitassem à arrecadação do comitê, fica claro que o 
Deputado José Dirceu discutiu e negociou valores, en-
quanto Presidente do PT e coordenador da campanha 
do Presidente Lula. 

Se tais acordos são naturais, não o seria também 
que o coordenador da campanha e também Presiden-
te do partido cujo candidato era o cabeça da chapa à 
Presidência da República também soubesse desses 
acordos? Mas  no caso do PT não. O Sr. Delúbio Soa-
res fechava tudo sozinho, sem comunicar nada a seus 
superiores. Aliás, como bem colocado pelo Deputado 
José Dirceu, ele esteve na casa do Deputado Paulo 
Rocha, onde foi fechado o acordo de R$ 10 milhões 
para o PL, mas justamente na hora de fechar os va-
lores ele não mais estava na reunião, como atestado 

pelo Sr. Delúbio Soares e o Sr. Valdemar Costa Neto. 
No entanto, ao contrário de seu homem de confian-
ça, o Sr. Costa Neto afirma que apenas o Presidente 
Lula e o Senador José Alencar não participaram do 
fechamento desse acordo. Há uma contradição aqui. 
Mas precisamos observar que o próprio Representa-
do se vale da fala do Sr. Valdemar como sendo prova 
da verdade, e a verdade amplamente divulgada por 
ele é que apenas o Presidente Lula e o Senador José 
Alencar não participaram do acordo. 

Ao fazer também um breve levantamento das au-
diências realizadas, na agenda do ex-Ministro, entregue 
ao Conselho espontaneamente por ele, realizamos as 
seguintes deduções: comprova, através das audiências, 
que, mesmo na função de Chefe da Casa Civil, ele não 
perdeu, como disse, os contatos e nem o controle do 
comando do PT. Desenvolveu nos 30 meses que esteve 
no Governo uma agenda privilegiada com as pessoas 
envolvidas no escândalo de corrupção que levou à ins-
talação de 3 CPIs no Congresso. O destaque mais claro 
negado pelo Deputado José Dirceu a todo momento é 
que ele se desincumbiu das atividades de articulação 
política, atividade repassada para o Deputado Aldo 
Rebelo, em janeiro de 2004, e que desconhecia, a não 
ser pela notícia do Jornal do Brasil, algo relacionado 
ao escândalo do repasse de recursos. Porém, em seu 
depoimento, o ex-Deputado Roberto Jefferson afirma 
que alertou o então Ministro José Dirceu mais de 10 
vezes sobre a existência dos repasses. Além disso, 
a agenda da Casa Civil disponibilizada registra en-
contros reservados do então Ministro com lideranças 
partidárias, como o ex-Deputado Roberto Jefferson, já 
cassado, os Deputados José Janene, Representado, 
Deputado Pedro Corrêa, Representado, e o Deputado 
José Borba, que renunciou, entre outros, confirmando 
a continuidade das atividades de articulação política 
no período em que esta atribuição estaria a cargo do 
Ministro Aldo Rebelo. 

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da 
Câmara dos Deputados exerce uma missão essencial 
no Estado de Direito: promover a Justiça e garantir a 
ordem institucional. E tem o dever de fazê-lo respon-
dendo com altivez aos anseios da sociedade, passando 
a limpo a história do Parlamento brasileiro. Ao apre-
ciar o relatório produzido ao longo deste processo, é 
possível perceber que o que está em julgamento não 
é apenas e tão-somente a conduta ética de um de 
nossos pares. 

A Câmara dos Deputados, inegavelmente, cur-
vou-se a um esquema de corrupção ardilosamente 
arquitetado com o intuito de manipular a atuação de 
bancadas e partidos. É lastimável. Mas nós temos de 
ter a coragem de reconhecer e admitir que este es-
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quema de “governabilidade de amor remunerado” só 
alcançaria êxito em ambiente promíscuo – e quero 
aqui dizer governabilidade de amor remunerado por-
que encontrei na expressão, das mais singelas, meio 
para traduzir isso tudo, e que me foi dada pelo nobre 
Deputado Nelson Trad –, ambiente que temos o de-
ver de sanear para recuperar a nossa auto-estima e 
a credibilidade desta instituição que tanto prezamos. 
A sociedade brasileira espera isso de nós. E exige de 
nós respostas contundentes. Não podemos nos ape-
quenar frente ao corporativismo ou seguir o caminho 
fácil das condenações levianas. 

Afinal, estamos aqui para julgar um político como 
nós, eleito como nós, Deputado como nós. Todavia, 
poucos entre nós podem ostentar uma biografia tão 
rica e uma folha de serviços prestados a esta Nação 
como o Deputado José Dirceu de Oliveira e Silva. 

O Deputado José Dirceu foi líder do movimento 
estudantil durante a ditadura militar. Preso no dia 12 
de outubro de 1968, em Ibiúna, São Paulo, durante a 
realização do 30º Congresso da União Nacional dos 
Estudantes (UNE), teve sua nacionalidade cassada e 
foi banido do País. 

Trabalhou e estudou em Cuba até retornar ao 
Brasil em 1975, para viver clandestinamente em Cru-
zeiro do Oeste, no interior do Paraná, depois de ter feito 
cirurgia plástica e adotado nova identidade. Retornou 
a São Paulo em dezembro de 1979, beneficiado pela 
Lei da Anistia, para ser um dos fundadores do Partido 
dos Trabalhadores.

Participou ativamente do movimento pela anistia 
e da campanha pelas eleições diretas para Presidente 
da República, em 1984. Foi ele o autor, juntamente com 
o Senador Eduardo Suplicy, do requerimento que criou 
a Comissão Parlamentar de Inquérito, tornando-se fi-
gura fundamental para o levantamento das denúncias 
sobre o “esquema PC” e a apuração de irregularidades 
que levaram ao impeachment de Collor. 

Em 1995, o Deputado José Dirceu assumiu a 
Presidência do PT, sendo  reeleito sucessivamente 
até concluir com êxito sua histórica missão de coor-
denador-geral da campanha de Lula à Presidência da 
República.

Durante a transição institucional do governo, o 
Deputado José Dirceu assumiu, por delegação do 
Presidente eleito, o cargo de coordenador político da 
equipe de transição, com a tarefa de coordenar as arti-
culações com os partidos políticos, a fim de formar uma 
base de sustentação para o novo Governo. Na chefia 
da Casa Civil, manteve, com responsabilidades funda-
mentais da Pasta, a articulação política do Governo e 
a coordenação da ação governamental. Por reconheci-
do merecimento, o Deputado José Dirceu tornou-se o 

homem-chave do Governo, a quem o Presidente Lula 
chamava de “capitão do meu time”.

Como líder estudantil, o Deputado José Dirceu 
tornou-se referência para ideólogos de esquerda. Como 
comandante do PT construiu a organização e assumiu, 
juntamente com integrantes do Campo Majoritário, o 
controle hegemônico do partido, que era admirado por 
defender a ética na vida política e por possuir a mais 
poderosa máquina partidária do País. Como Ministro-
Chefe da Casa Civil, José Dirceu assumiu a gestão do 
dia-a-dia do Governo.

E é essa relação entre PT, Governo Federal e 
partidos aliados a responsável por esse esquema de 
negociatas denunciado no País e que tinha como objeti-
vo garantir ao PT uma hegemonia de longa duração.

E o meio pelo qual se buscava essa hegemonia 
era através da liberação de pagamentos em dinheiro 
vivo a Parlamentares da base aliada, em períodos em 
que ocorriam votações de medidas importantes para o 
Governo. Tudo leva a crer que a alta cúpula do PT levou 
para dentro do Governo Lula dois conceitos Marxistas: 
que os fins justificam o uso de meios reprováveis; e 
que o partido está acima do Estado.

A denúncia que chegou a este Conselho é de que 
o grande arquiteto desse espetáculo de corrupção se-
ria o poderoso homem-forte do Governo e o principal 
comandante do PT, Deputado José Dirceu de Oliveira 
e Silva. A lógica humana nos permite, através do acú-
mulo de evidências irrefutáveis, afirmar que o Deputado 
José Dirceu tinha poderes para ser o autor intelectual 
de todo esse esquema ou, pelo menos, poderes sufi-
cientes para impedir que tais práticas prosperassem.

A antiga lenda de Fausto, aquele que negociou 
com o diabo para receber em troca poderes sobre-hu-
manos, se resume no fato de ele ter perdido a noção 
dos seus limites. É isso o que temos constatado ao 
longo desse processo: a ausência total dos limites e a 
crença infundada de que a manutenção do poder per-
mite quaisquer tipos de ilicitudes, colocando homens 
acima do bem ou do mal.

Aquele Sr. José Dirceu, que era líder estudantil 
revolucionário da chamada geração de 68, que lutou 
bravamente contra a ditadura militar, que foi treinado 
pela inteligência cubana, que viveu clandestinamente 
no Brasil e construiu o maior partido de esquerda deste 
País, não é mais o mesmo.

Esta nova personalidade do Sr. José Dirceu foi 
ressaltada pelo Senador Cristovam Buarque, em dis-
curso proferido no dia 9 de agosto de 2005: “Quando 
levei ao Sr. Ministro José Dirceu uma proposta de lei 
que garantisse vaga na escola a toda criança no dia 
em que fizesse 4 anos, segundo as promessa feitas 
durante a campanha, ele me apresentou vários argu-
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mentos contrários. Entre eles, a alegação de que isso 
incomodaria os prefeitos. E ele não queria incomodá-
los porque buscava seu apoio para a reeleição”.

Este fenômeno de transfiguração ética pelo des-
lumbre exercido pelo poder político não é uma novi-
dade. Nicolau Maquiavel o conhecia e o explicava de 
maneira magistral:

“Daí” – como disse lá atrás – “a conve-
niência de parecer clemente, leal, humano, 
religioso, íntegro e, ainda de ser tudo isso, 
contanto que, em caso de necessidade, saiba 
tornar-se o inverso.

(...) os homens em geral formam as opi-
niões guiando-se antes pela vista do que pelo 
tato; pois todos sabem ver, mas poucos sentir. 
Cada qual vê o que parecemos ser; poucos 
sentem o que realmente somos.”

É esta lógica pragmática que passou a prevale-
cer nas relações do Governo do PT. E para torná-la 
operacionalmente viável foram escalados o ex-Tesou-
reiro do PT, Delúbio Soares, e o Sr. Marcos Valério. 
Os serviços prestados pelo Sr. Valério ao PT incluíam 
desde o pagamento da festa da posse do Presidente 
Lula até o repasse de recursos financeiros a agentes 
políticos indicados pelo Sr. Delúbio, aquele que, se-
gundo o Sr. Marcos Valério, prestava fidelidade canina 
ao Sr. José Dirceu.

As evidências aqui destacadas compõem con-
texto probatório que indica apoio e envolvimento do 
Deputado José Dirceu com esta forma heterodoxa 
de relacionamento entre partido político, Governo e 
Parlamento.

Se de um lado há demonstrações inequívocas de 
que o Deputado José Dirceu jamais se afastou do trato 
das questões político-partidárias afetas à relação Go-
verno/base de apoio no Congresso Nacional, de outro 
nota-se que, ao contrário do que afirmou, seu nível de 
relacionamento com as instâncias partidárias não foi 
menor nem mais distante durante o período em que 
ocupou a chefia da Casa Civil.

Esta  posição estratégica, por si só, revela o po-
der e ascendência do Deputado José Dirceu, tanto 
numa esfera quanto na outra. Por conseguinte, quan-
do se tornam públicos os detalhes da relação que 
se desenvolveu entre o Partido dos Trabalhadores e 
alguns Parlamentares desta Casa, a participação do 
Deputado José Dirceu na construção dessa relação 
exsurge como uma hipótese concreta.

Esta hipótese se confirma na medida em que 
nos aprofundamos na análise dos dados minuciosa-
mente relatados acima. Eles nos permitem perscrutar 
seu grau de envolvimento e a forma de participação 

neste esquema atentatório ao livre desenvolvimento 
da democracia brasileira.

Neste Conselho e nesta Casa estamos diante 
de uma tarefa nobre e árdua. Estamos enveredando 
pelos caminhos da ética e da política, ou melhor, da 
ética na política. Dessa forma, os fatos, os depoimen-
tos e as alegações não têm como parâmetro a política 
como ela é, mas a política como ela deve ser em seu 
sentido mais puro.

Queremos alertar com isso que, neste caos, há 
de se valorizar toda evidência e indício na formação 
íntima do convencimento, bem como todos os argu-
mentos que as correlacionam no sentido de validar 
um raciocínio.

Afinal, num processo que tem por escopo a ava-
liação moral das condutas, todos os argumentos são 
axiologicamente orientados, ou seja, os fatos não são 
confrontados somente com regras jurídicas, sejam elas 
procedimentais, sejam substanciais. Mais do que isso, 
eles são colocados face a face com valores morais mais 
caros do espírito humano: o bem, o justo e o ideal.

É disso que se está a tratar neste processo. Quan-
do se fala em ética e decoro Parlamentar, não pode-
mos contentar-nos com a simples alegação do que 
era juridicamente exigível do Deputado José Dirceu à 
época dos fatos. O critério de julgamento deste con-
selho sói ser mais apurado. Devemos confrontar todos 
esses contextos probatórios já mencionados com o 
que era eticamente desejável por parte de um Parla-
mentar que ocupava posição tão expoente no cenário 
político nacional.

A respeito da conduta ética na política, dessa 
relação ente o poder e o agir ético, vale a pena trazer 
aos autos questionamento levantado pelo cientista 
político Max Weber:

“Saber que influi sobre outras pessoas, 
que toma parte no poder que está acima de-
las e, sobretudo, a sensação de ter em suas 
mãos o rumo de acontecimentos historicamen-
te importantes podem ajudar o político profis-
sional a superar a rotina quotidiana, mesmo 
quando ocupar cargos secundários no plano 
formal. Porém, a questão que se coloca agora 
é a seguinte: quais são as qualidades que lhe 
permitem estar à altura do poder que possui 
(por menor que seja) e, por conseqüência, à 
altura da responsabilidade que tal poder lhe 
impõe? Isso nos leva ao terreno das questões 
éticas em que está implícita a exigência: que 
tipo de personalidade é necessário ser para 
poder interferir na roda da história?”

Diante do qual ele mesmo conclui:
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“Podemos dizer que três qualidades são 
decisivas para o político: paixão, sensação de 
responsabilidade e sentido das limitações.”

A paixão, no discurso de Weber, se refere à devo-
ção a uma causa. Quanto a essa qualidade, a biografia 
do Deputado José Dirceu se encarrega de credenciá-
lo, a ponto de haver fatos relativos à sua vida pessoal, 
que são de domínio público, que foram colocados a 
serviço da redemocratização do Brasil e da luta ideo-
lógica dos movimentos de esquerda.

A sensação da responsabilidade diz respeito à 
consciência de que de todos os atos podem advir as 
mais variadas conseqüências e que, sejam elas boas, 
sejam más, controláveis ou imprevisíveis, a responsa-
bilidade pelas mesmas recai e é de antemão assumida 
por quem praticou o referido ato. Neste ponto parece 
nítido o comprometimento do Deputado José Dirceu 
com seus deveres, tanto que ele não só se afastou das 
suas funções oficiais junto ao Governo para respon-
der pelos seus atos, como tem repetido que quer ser 
julgado por seus erros políticos.

Faltou, contudo, sentido das limitações, compre-
ensão de que há barreiras éticas que não se pode rom-
per impunemente. Isso se aplica a todos os políticos, 
e no contexto sociocultural brasileiro, principalmente 
aos membros desta Casa. Exige-se de toda autorida-
de conduta moral ilibada, seja em seus atos, seja em 
palavras, relacionamentos ou negócios. Quanto maior 
o cargo ocupado, maiores serão as cobranças, con-
sideradas tão extensas quanto as responsabilidades. 
Uma vez alçado à condição de Deputado Federal, o 
Parlamentar tem o dever moral e legal de honrar a 
posição ocupada pela importância do que ela repre-
senta, devendo manter obrigatoriamente credibilidade  
inatacável perante o público. Do contrário, sua condu-
ta servirá de achincalhe para a reputação dos demais 
Parlamentares, contribuindo para o demérito da hon-
rada atividade política. 

A construção de um nome, de um trabalho dig-
no leva anos ou até mesmo uma vida para se realizar. 
Malgrado um simples deslize, por menor que seja, gera 
mácula, destruindo o bom nome, bem como a honra-
dez daquele que errou. 

Na maior parte das vezes, isso repercute nega-
tivamente, atingindo seus pares e, em última análise, 
o próprio Parlamento, o que dissemina no seio da so-
ciedade o descrédito das instituições democráticas e a 
desesperança, muito embora ainda acreditemos que a 
“grande esperança”, aquela que deveria vencer o medo, 
tenha sido frustrada, mas não destruída.

As constatações do italiano Giovanni Sartori que 
se seguem parecem relatar esse cenário por que es-
tamos passando no País:

“(...) E em muitos países a desilusão e a 
desconfiança chegaram hoje a um crescendo 
de frustração, raiva e, por fim, à completa rejei-
ção da política. Finalmente, estamos confronta-
dos com um surto de antipolítica, o que pode-
ríamos chamar de política da antipolítica.

O que aconteceu? Há uma variedade 
de explicações para essa rejeição. (...) Mas a 
melhor explicação isolada é, no meu entender, 
a corrupção política. É verdade que a ativida-
de política nunca foi e, provavelmente, nunca 
será imaculada; a corrupção nessa área não 
é nova, mas nos últimos anos atingiu dimen-
sões sem precedentes, chegando ao ponto de 
corromper a própria política.”

Poucas vezes os Parlamentares foram tão acla-
mados como indivíduos privilegiados e gozadores das 
mais variadas regalias. Cabe lembrar que, em contra-
partida, somos homens e mulheres sobre os quais 
pesam deveres éticos e morais que não são exigidos 
do homem comum.

Ao mencionarmos os deveres que estes limites 
nos impõem, constatamos que faltou ao Deputado José 
Dirceu reconhecer que não era eticamente aceitável 
que ele tivesse facultado acesso privilegiado a pesso-
as, como o empresário Marcos Valério. 

Além disso, não é eticamente concebível e muito 
menos crível que um Parlamentar, com tamanho po-
der de decisão e capacidade de articulação, em seu 
partido e no Governo, tenha permitido que o maior 
esquema de corrupção do sistema político pelo siste-
ma econômico de que o País tem notícia tenha sido 
idealizado e praticado por correligionários seus e pes-
soas do seu relacionamento sem que ele soubesse, 
controlasse e coibisse. 

Ora, admitir que o Deputado José Dirceu não 
conhecia as minúcias desse esquema significa que 
ele não seria mais do que uma embalagem sem con-
teúdo. Seu papel na articulação dos acordos político-
partidários se resumiria ao de uma estampa de poder 
vazia. Enfim, estaríamos comparando as atitudes do 
Deputado José Dirceu aos gestos de um fantoche sem 
controle dos próprios movimentos, característica que 
não se afina com seu histórico de participação ativa 
nas decisões fundamentais do PT. 

No caso presente, por cumplicidade comissiva 
ou omissiva, em meio à ação de coordenação política 
do Governo, a engenharia política arquitetada e con-
duzida sob o comando do ex-Chefe da Casa Civil, por 
quase 2 anos, ideou e construiu o que vulgarmente, 
nos escaninhos do Congresso, volto a dizer, se rotu-
lou de “governabilidade de amor remunerado”, sobre 
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a qual se expandiu a base de sustentação do Governo 
na Câmara Federal. 

Testemunhas afirmam, e os fatos convertem nes-
se sentido, que a estratégia espúria era executada pelo 
Sr. Delúbio Soares, Tesoureiro do PT, e pelo Sr. Silvio 
Pereira, Secretário-Geral, e alguns outros da intimidade 
palaciana, da cúpula partidária ou apenas da confiança 
do Representado, ou do Presidente do PT.

Pouco importa. Nada convence os protestos es-
capistas de desconhecimento dos fatos e das ações 
subalternas, transferidos invariavelmente à respon-
sabilidade de outros nomes. Dada a relevância dos 
Poderes de que se achava investido o titular da Casa 
Civil e o nível ou extensão das informações privilegia-
das de que dispõe, afigura-se inverossímil e pueril a 
apregoada inocência e alheamento aos fatos.

Diante desse conjunto tão expressivo de evidên-
cias, que no campo da ética e do decorro parlamentar 
constituem-se em provas contundentes de desprezo do 
Deputado José Dirceu pelo sentido de limitação que 
deve pautar a atuação de um mandatário público, sua 
cassação se impõe como meio de restaurar a digni-
dade e a credibilidade desta Casa. 

Há um forte equívoco quando se afirma que a 
arena própria para a discussão e julgamento dos er-
ros políticos é somente o pleito eleitoral. Ele pode ser 
a principal, mas não a única. Dependendo da exten-
são e gravidade desse “erro”, ele se torna passível de 
análise e julgamento aqui, na Casa do Povo. É aqui 
que, utilizando um termo do constitucionalista Ferdi-
nand Lassalle, “os fatores reais de poder” se correla-
cionam, que o processo político se realiza diariamente, 
devendo estar imune a influências deletérias, como a 
exercida por esse esquema de repasse de recursos 
a Parlamentares.

Os  ditos acordos políticos realizados entre al-
guns partidos e o Partido dos Trabalhadores sobre os 
auspícios do Deputado José Dirceu, seu Presidente 
à época, tinham um forte viés econômico. Tratava-se 
de uma aliança política que envolvia a participação 
dos partidos na definição das diretrizes e estratégias 
de Governo. Mas muito mais do que isso: envolvia um 
esquema de patrocínio de despesa de campanha e 
de incentivos financeiros à fidelidade no Parlamento 
que retiram do Poder Legislativo a autonomia e isen-
ção necessárias para o exercício de suas atividades 
típicas. 

A verdade que insiste em lançar luzes sobre toda 
essa penumbra na qual esses acordos foram firmados, 
e na forma de sua operacionalização, mostra que, 
seja como autor, seja como articulador, a conduta do 
Deputado José Dirceu foi capaz de fraudar o regular 

andamento dos trabalhos desta Casa, influenciando 
em suas deliberações e votações. 

Ante o exposto, pelos fatos e direitos apresenta-
dos, concluímos o nosso voto no sentido da procedên-
cia da Representação nº 38, de 2005, recomendando 
a aplicação da penalidade de perda de mandato, nos 
termos previstos no art. 55, inciso II e § 1º da Consti-
tuição Federal, combinado com os arts. 240 e 244 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados e com 
o art. 4º, inciso IV, do Código de Ética de Decoro Par-
lamentar, ao Deputado José Dirceu, nos termos do 
projeto de resolução ora anexado.”

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – Srs. 
Deputados, neste momento, declaro iniciada a discussão 
do parecer do Relator, Deputado Júlio Delgado.

Com a palavra a Deputada Angela Guadagnin.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Sr. 

Presidente, quero pedir vista do voto e do relatório do 
Deputado Júlio Delgado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Esta Presidência concede vista a V.Exa.

Antes de encerrar a reunião, quero fazer algumas 
observações aos Srs. Deputados.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Inclu-
sive quanto aos prazos determinados pelo pedido de 
vista?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Em primeiro lugar, convoco os Srs. Deputados para 
uma reunião amanhã, às 14h30min, no Plenário 10, 
com a seguinte pauta: apresentação da defesa oral do 
Deputado Pedro Henry. 

Além disso, convoco os membros do Conselho 
e intimo os advogados do Deputado José Dirceu para 
a continuidade desta reunião, na próxima sexta-feira, 
dia 21 de outubro, às 9h30min.

Está encerrada a reunião. 

52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da qüinquagésima reunião (Extraordiná-
ria) realizada em 18 de Outubro de 2005

Às catorze horas e cinqüenta e nove minutos do 
dia dezoito de outubro de dois mil e cinco, reuniu-se o 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, no Plenário 3 
do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidên-
cia do Deputado Ricardo Izar. Registraram presença os 
Deputados Ângela Guadagnin, Ann Pontes, Benedito 
de Lira, Carlos Sampaio, Chico Alencar, Edmar Morei-
ra, Jairo Carneiro, Gustavo Fruet, Josias Quintal, Júlio 
Delgado, Nelson Trad, Orlando Fantazzini e Ricardo Izar, 
membros titulares; Anselmo, Antonio Carlos Mendes 
Thame, Celso Russomanno, Cezar Schirmer, Colbert 
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Martins, Fernando de Fabinho, José Carlos Araújo, 
Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Moroni Torgan, Nelson 
Marquezelli e Neyde Aparecida, membros suplentes. 
Registrou, ainda, presença o Deputado Dr. Francisco 
Gonçalves, não-membro. Não registraram presença os 
Deputados Ciro Nogueira e Robson Tuma. ATA: Aber-
ta a reunião, o Deputado Carlos Sampaio requereu a 
dispensa da leitura das Atas da Quadragésima Sex-
ta e Quadragésima Sétima Reuniões, dos dias dez e 
onze de outubro últimos, respectivamente. Não hou-
ve discussão. Em votação, as Atas foram aprovadas. 
ORDEM DO DIA: Processo nº 004/05 (Representação 
nº 038/05), contra o Deputado José Dirceu – Leitura, 
Discussão e Votação do Parecer (relatório e voto) do 
Relator, Deputado Júlio Delgado. Iniciada a Ordem do 
Dia, o Deputado Carlos Sampaio, relator do Processo 
nº 13/05, instaurado contra o Deputado Pedro Corrêa, 
apresentou requerimento solicitando o acréscimo, na 
notificação do processo, do art. 4º, inciso II, do Código 
de Ética e Decoro Parlamentar e do art. 55, § 1º, da 
Constituição Federal. Ato contínuo, o Deputado Chico 
Alencar propôs que igual procedimento fosse adotado 
em relação aos demais processos instaurados no dia 
dezessete de outubro de dois mil e cinco. Manifesta-
ram-se contrariamente às alterações propostas, os 
Deputados Angela Guadagnin e Edmar Moreira. Em 
continuidade aos trabalhos, o Presidente comunicou a 
presença do Deputado José Dirceu, Representado, e 
de seus advogados, Dr. José Luis Oliveira Lima e Dr. 
Rodrigo Dall’Acqua. Informou ainda os procedimentos 
adotados na reunião em conformidade com o art. 18 do 
Regulamento do Conselho, concedendo, em seguida, 
a palavra ao Deputado Júlio Delgado para a leitura do 
Relatório. Fizeram também uso da palavra, para de-
fesa, o Dr. José Luis Oliveira Lima e o Deputado José 
Dirceu. A reunião foi suspensa às dezesseis horas e 
quatro minutos, para reprodução e distribuição das 
cópias do voto do Relator. Reabertos os trabalhos, às 
dezesseis horas e dez minutos, o Deputado Júlio Del-
gado procedeu à leitura do voto. A seguir, o Presidente 
declarou aberta a discussão e concedeu a palavra à 
Deputada Angela Guadagnin, que solicitou vistas do 
processo. Auxiliou na condução dos trabalhos o Depu-
tado Nelson Trad. ENCERRAMENTO: O Presidente 
encerrou a reunião às dezessete horas e cinqüenta e 
três minutos, antes convocando os membros do Con-
selho para a próxima, amanhã, quarta-feira, dezeno-
ve de outubro de dois mil e cinco, às catorze horas e 
trinta minutos, no Plenário 10, com a seguinte pauta: 
Processo nº 14/05 (Representação nº 51/05) – De-
poimento do Deputado Pedro Henry, Representado. 
Convocou ainda os membros do Conselho e intimou 
os advogados do Representado para reunião a reali-

zar-se no dia vinte e um de outubro de dois mil e cin-
co, sexta-feira, às nove horas e trinta minutos, com a 
seguinte pauta: Processo nº 004/05 (Representação 
nº 038/05), contra o Deputado José Dirceu – Discus-
são e Votação do Parecer do Relator, Deputado Júlio 
Delgado. Os trabalhos foram gravados, e as notas 
taquigráficas, após decodificadas, serão publicadas, 
juntamente com esta Ata, no Diário da Câmara dos 
Deputados. E, para constar, eu, Teresinha de Lisieux 
F. Miranda, Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida, 
discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Ricardo Izar, e encaminhada à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Havendo número regimental, declaro abertos os tra-
balhos do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da 
Câmara dos Deputados.

Encontram-se sobre as bancadas cópias das atas 
da 46ª e da 47ª reunião.

Indago aos Srs. Parlamentares se há necessida-
de de leitura das referidas atas.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. 
Presidente, como todos os Deputados já tem ciência 
do inteiro teor das atas, eu solicito a dispensa da sua 
leitura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Os Srs. Deputados que forem favoráveis à dispensa 
da leitura das atas permaneçam com se encontram. 
(Pausa.)

Aprovada.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. Pre-

sidente, eu formulo uma questão de ordem a V.Exa. e 
justifico o fato de fazê-lo neste momento, uma vez que, 
na tarde de hoje, todos os 11 Deputados que foram 
representados junto a este Conselho serão notificados, 
de hoje para amanhã. 

Para que não cometamos nenhuma incorreção, 
tomo a liberdade de formular o requerimento, que peço 
vênia para ler:

“Na  qualidade de Relator, indicado por 
Vossa Excelência, para apreciar o Processo 
nº 13, no qual o Deputado Pedro Corrêa figura 
no pólo passivo, requeiro que sejam inseridos 
na notificação do mesmo, além dos artigos 
mencionados na representação oferecida pelo 
Presidente da Câmara, Deputado Aldo Rebelo, 
também o art. 4º, inciso II, do Código de Éti-
ca e Decoro Parlamentar e o art. 55, § 1º, da 
Constituição Federal.

Justifica-se a inclusão dos artigos acima 
mencionados , uma vez que os relatórios da 
Corregedoria e da CPMI dos Correios fazem 
menção expressa à existência de “...indícios da 
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participação dos Deputados”, particularmente, 
no meu caso, Deputado Pedro Corrêa, “no es-
quema do mensalão... relacionados ao depoi-
mento prestado pelo Sr. João Cláudio Genu à 
Polícia Federa”, assessor do Partido Progres-
sista, presidido pelo ora representado.

Portanto, sem que esse entendimento 
implique qualquer prejulgamento, mister se 
faz que a notificação contenha em seu corpo 
todos os fatos relacionados no relatório (...) 
pela CPMI e referendado pela Corregedoria, 
assim como também todas as eventuais tipi-
ficações que guardem relação com os fatos 
imputados ao ora representado. Tenho para 
mim que somente assim estaremos garan-
tindo ao representado o seu inquestionável 
direito de defesa.

Registre-se que não se trata de alterar o 
processo disciplinar já inaugurado pela Mesa 
da Câmara, até porque, na esteira do enten-
dimento do Ministro Carlos Ayres de Brito, em 
decisão prolatada no dia de ontem, a condi-
ção de acusado somente se verifica “...com a 
abertura do processo disciplinar na instância 
para esse fim concebida: o Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar”.

Enfim, para que possamos dar início à 
análise dessa representação sem qualquer ví-
cio ou mácula, bem como para que possamos 
garantir que esses processos disciplinares res-
peitem os princípios da ampla defesa, do con-
traditório e do devido processo legal, aguardo 
o deferimento deste nosso requerimento.”

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o Deputado Chico Alencar.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr. Pre-
sidente, entendendo altamente procedente para o 
bom trabalho desse Conselho essa petição do nobre 
Deputado Carlos Sampaio, percebo também que essa 
inserção do art. 4º, inciso II, do Código de Ética e De-
coro Parlamentar, fundado no art. 55, § 1º, da Consti-
tuição Federal, cabe, na verdade, em todos os casos 
que vêem da mesma fonte, a CPMI. Então, solicitaria 
que essa inserção fosse extensiva aos demais 10 pro-
cessos disciplinares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Eu defiro, de imediato, a solicitação de V.Exas.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – 
Deputada Angela Guadagnin. Posteriormente V.Exa.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Eu entendi o espírito do questionamento do reque-
rimento do Deputado Carlos Sampaio, mas eu tenho 
uma preocupação de ordem jurídica, de que, quando 
o Presidente da Casa encaminhou para aqui baseado 
num artigo, se a gente vai estar aqui modificando um 
artigo do que foi o encaminhamento do processo, nós, 
novamente dentro daquela mesma defesa que eu fiz lá 
atrás, nós passamos a ser parte do processo, porque 
nós estamos, além de julgar, já dizendo em que artigo 
eles vão ser imputados por culpa ou responsabilidade. 
Então, no meu ponto de vista, a Comissão de Ética não 
pode estar interferindo num artigo que foi encaminhado 
pela Mesa da Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Carlos Sampaio.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. 
Presidente, se me permite...

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. 
Presidente, pela ordem. É sobre o assunto. Senão vai 
ficar prejudicada...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Edmar, por favor.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Descul-
pe. Se é sobre o assunto, Carlos, por favor.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – É tão-
somente para esclarecer à Deputada Angela Guadagnin 
que ela tem razão na sua preocupação. Mas não se 
trata de dar uma nova tipificação. Os fatos foram nar-
rados no relatório. Se trata de dar uma tipificação ade-
quada. Não é uma nova tipificação para um novo fato. 
Trata -se dos mesmos fatos, mencionados em ambos 
os relatórios, narrados extensivamente em ambos os 
relatórios, mas que não constaram na tipificação final. 
Não há nenhuma inovação no contexto probatório.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Não, eu entendi perfeitamente que é uma tipificação 
de em que artigo estariam sendo comprometidos os 
julgamentos.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Pela 
ordem.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Então, eu continuo com essa mesma preocupação 
de que a gente, ao estar colocando a tipificar mais um 
outro artigo, a gente estaria interferindo no procedi-
mento que veio da Mesa da Casa, com uma possível 
alegação, depois, de uma incompetência da nossa 
parte de estar julgando. Porque nós, ao estarmos inter-
ferindo, modificando o encaminhamento da Mesa, nós 
estaríamos colocando para a nossa responsabilidade 
o julgamento, ou prejulgamento. Independente do que 
o Deputado Carlos Sampaio coloca, a gente já está 
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incorrendo em uma tipificação diferenciada daquela 
que a Mesa encaminhou para nós.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Edmar Moreira.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. 
Presidente, com todo o respeito às ponderações dos 
Deputados Carlos Sampaio e Chico Alencar, até pelo 
saber jurídico dos dois, eu acho que não é competência 
dessa Presidência fazer esse tipo de enquadramento. 
Não é competência, não é de sua seara fazer esse tipo 
de enquadramento. Se, no desenrolar das apurações, 
no relatório, o Relator achar por bem fazê-lo, ele que o 
faça. Mas não é competência dessa Presidência.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Para 
esclarecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Chico Alencar.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Escla-
recendo os colegas Angela Guadagnin e Edmar Mo-
reira, que ponderam com muita propriedade, quero 
apenas dizer que a nossa iniciativa é em defesa dos 
próprios representados. Porque toda a narrativa da 
CPMI menciona a percepção, a qualquer título, em pro-
veito próprio ou de outrem, no exercício da atividade 
parlamentar, de vantagens indevidas e indícios nesse 
sentido, e, quando há representação, o encaminha-
mento da Mesa – não o artigo novo, mas esse inciso 
do art. 4º do nosso Código, que está ali citado – não é 
mencionado. Então, para a própria defesa dos repre-
sentados, é bom, é de bom alvitre que eles tenham a 
ciência de que esse inciso também está mencionado 
aqui, por óbvio até, e não apenas aquele de fraudar, 
por qualquer meio ou forma, o regular andamento dos 
trabalhos legislativos para alterar o resultado de deli-
beração. Nós estamos agregando em favor da própria 
defesa e da correta demarcação do nosso trabalho. É 
esse o sentido da proposta.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. 
Presidente, para...

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Ape-
nas para complementar, eu queria dizer ao Deputado 
Edmar Moreira que, se houvesse durante o processo 
uma inovação, como ele colocou, e o Relator enten-
desse por bem abordar o assunto, daí sim é que ele 
não poderia. Por quê? Porque não foi dado ao repre-
sentado, desde o início, a oportunidade de defender-se 
sobre aquele fato que está narrado no relatório. Quando 
ele é notificado, já sabendo o que consta do relatório, 
ele amplia o seu direito de defesa. Esta é a razão de 
ser do meu pleito. Mas, diante da dúvida colocada, Sr. 
Presidente, eu sugiro que, para aqueles Deputados 
que quiserem que a notificação se dê desde o início 
constando esses artigos, que V.Exa. defira, se me per-

mitir a sugestão, e para aqueles que entenderem que 
não deve inserir, que a notificação seja feita tal como 
apresentada pela Mesa da Câmara.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Sr. Presidente, eu acho que não pode ficar assim, 
um que faz de um jeito, outro de outro. Nós temos que 
ter regularizado o nosso procedimento.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Sem dúvida. Deputados, eu vou analisar esse re-
querimento e, na reunião de amanhã, eu o coloco em 
votação aqui no Conselho de Ética.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Pre-
sidente, eu preciso...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Estou 
prejudicado – desculpe o meu raciocínio – tendo em 
vista as justas ponderações do Chico Alencar e do 
Carlos Sampaio.

O Conselho de Ética, ele não pode entrar no 
campo do ataque e da defesa, de quem vai defender 
e quem vai atacar. Com certeza o intuito de V.Exas. é 
preservar, mais do que nunca, o direito à defesa do 
representado. Mas eu insisto que não é competência 
de V.Exa. fazer esse enquadramento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados, esta reunião foi convocada para 
discussão e votação do parecer do Deputado Júlio 
Delgado ao Processo nº 4, de 2005, instaurado contra 
o Deputado José Dirceu.

Comunico que estão presentes o  representado, 
Deputado José Dirceu, e seus advogados.

Informo ainda aos Srs. membros deste Conselho 
que os procedimentos serão observados conforme es-
tabelece o art. 18 do Regulamento do Conselho.

Inicialmente darei a palavra ao Relator, Depu-
tado Júlio Delgado, que procederá à apresentação do 
seu relatório.

A seguir será concedido o prazo de 20 minutos, 
prorrogáveis por mais 10, ao representado ou a seu 
procurador para defesa. Nesse caso os dois utilizarão 
do tempo: o advogado e o Deputado José Dirceu.

Logo após, será devolvida a palavra ao Relator, 
que fará a leitura do seu voto.

Em seguida, inicia-se a discussão do parecer, 
podendo cada membro do Conselho usar a palavra 
durante 10 minutos, improrrogáveis. Neste momento, 
qualquer membro do Conselho, titular ou suplente, 
que assim o desejar poderá solicitar vistas do proces-
so por duas sessões. A critério do Presidente, poderá 
ser concedido o prazo de 10 minutos improrrogáveis 
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ao Relator para a réplica e igual prazo à defesa para 
a tréplica.

Por fim, o Conselho deliberará em processo de 
votação nominal e por maioria absoluta.

É vedada a apresentação de destaque ao pa-
recer.

Então, inicialmente, concedo a palavra ao Depu-
tado Júlio Delgado para apresentação do seu relató-
rio.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Sr. Pre-
sidente, Deputado Ricardo Izar; Sr. Deputado José 
Dirceu, representado; Dr. José Luís; Dr. Rodrigo, com 
quem convivemos aqui ao longo deste processo; Sras. 
e Srs. Parlamentares membros deste Conselho que 
vêm aqui hoje a esta sessão, colegas, funcionários, 
companheiros... 

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Por favor, eu peço silêncio ao Plenário.
O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – ... da 

assessoria não só da Casa, mas deste Conselho e 
dos partidos políticos que vêm acompanhando nossos 
trabalhos; profissionais da imprensa; para ser didático, 
gostaria de, primeiro, agradecer a contribuição de todos. 
Acho que estamos terminando uma fase deste processo 
com bastante lisura e respeito entre todos nós.

Ao iniciar a leitura do relatório, ao fazer o agra-
decimento a todos, gostaria de pedir a todos paciência 
– e já disse isso ao Dr. José Luís e falo aos colegas 
Parlamentares –, pois tenho como costume iniciar a 
leitura pausadamente, mas acelerar ao final. Trata-se 
de um vício. Se isso vier a atrapalhar o acompanha-
mento, caberá a um dos colegas Parlamentares fazer 
a interrupção para que retomemos o ritmo, para que 
seja bem entendido e compreendido por todos não só 
o relatório, mas também o nosso voto.

Como o relatório é uma peça pública, sobre a qual 
já se deu conhecimento na tarde-noite de ontem, neste 
processo devo ler só o texto que relata o fato ocorrido, 
para que possamos atender às reivindicações de todos 
no sentido da compreensão e da boa leitura.

Sr. Presidente:

“Processo nº 04, de 2005 (Representa-
ção nº 38, de 2005). 

Representante: Partido Trabalhista Bra-
sileiro – PTB.

Representado: Deputado José Dirceu.
Relatório.
Representação do Partido Trabalhista 

Brasileiro – PTB.
Em 2 de agosto deste, o Partido Traba-

lhista Brasileiro, por meio de seu Presiden-
te Flávio Martinez, dirigiu a este Conselho 

representação requerendo a instauração de 
processo disciplinar em face de José Dirceu, 
Deputado Federal pelo PT/SP, como incurso 
na provisão do art. 55, inciso II e §1º da Cons-
tituição Federal, combinado com o art. 244 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, e art. 4º, inciso IV, do Código de Ética 
e Decoro Parlamentar, por considerar que o 
Deputado fraudou o regular andamento dos 
trabalhos legislativos, visando a alteração do 
resultado das deliberações em favor do Go-
verno, praticando atos incompatíveis com o 
decoro parlamentar.

Arrima-se em depoimentos prestados ao 
Procurador-Geral da República e à Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios 
por Marcos Valério Fernandes de Souza e 
Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza, 
em 14 e 16 de julho de 2005, respectivamen-
te. Segundo a representação, os depoentes 
informaram que o Deputado José Dirceu, “en-
quanto licenciado desta Casa para exercer as 
funções do cargo de Ministro-Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República, em  conluio 
com o Secretário de Finanças do Partido dos 
Trabalhadores – PT, Delúbio Soares, levantou 
fundos junto ao Banco Rural e ao Banco de Mi-
nas Gerais – BMG, tomados sob a intervenção 
e responsabilidade de Marcos Valério, com a 
finalidade de pagar Parlamentares para que, 
na Câmara dos Deputados, votassem projetos 
em favor do Governo”.

A representação afirma que esses fundos, “levan-
tados como se empréstimos fossem, eram compen-
sados pelo favorecimento aos bancos mencionados 
– cujos diretores, entre eles, Flávio Guimarães (BMG) 
e Kátia Rabello (Rural), estiveram reunidos com José 
Dirceu – e pelo favorecimento às empresas de que 
participa Marcos Valério em contratos governamentais 
de sua administração indireta ou autárquica, garanti-
dos pela influência do representado, de modo a que, 
embora tais mútuos não tenham sido honrados pelos 
tomadores, tampouco houvesse cobrança daquelas 
instituições financeiras do seu crédito”. 

O representante acosta como prova, consideran-
do-as “elementos da notoriedade dos fatos imputados”, 
as matérias publicadas em 27/07/2005 nos jornais Folha 
de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, Correio Braziliense 
e O Globo, intituladas, respectivamente, “Dirceu sabia 
dos empréstimos, diz mulher de Valério”; “Dirceu sabia 
de empréstimos ao PT, diz Renilda; ele nega”; “Mulher 
de Valério liga Dirceu a empréstimos”; “Renilda envolve 
Dirceu e apressa a sua convocação”. 
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Requer, ainda, cópia dos depoimentos prestados 
por Marcos Valério Fernandes de Souza ao Procura-
dor-Geral da República, em 14/07/2005, e por Renil-
da Maria Santiago Fernandes de Souza à CPMI dos 
Correios, em 26/07/2005; remessa de cópia da repre-
sentação à CPMI dos Correios, a fim de que outros 
documentos julgados relevantes sejam remetidos ao 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar; depoimen-
to pessoal do representado; oitiva do testemunho de 
Marcos Valério Fernandes de Souza, Renilda Maria 
Santiago Fernandes de Souza, Kátia Rabello e Flávio 
Guimarães, diretores dos Bancos Rural e BMG que 
estiveram tratando do assunto com o representado 
em Belo Horizonte e Brasília; admissão e produção 
de todo o gênero de prova.

Notificação ao Deputado José Dirceu.
Recebida a representação na mesma data, 2 de 

agosto de 2005, pelo Presidente do Conselho de Éti-
ca e Decoro Parlamentar, Deputado Ricardo Izar, foi 
por este determinada a imediata remessa à Mesa da 
Casa para as providências preliminares de numeração 
e publicação. Em 10 de agosto, o Presidente instaurou 
o processo disciplinar, nos termos da Resolução n.º 25, 
de 2001, Código de Ética e Decoro Parlamentar, bem 
como de seu Regulamento. Determinou notificação do 
Deputado José Dirceu, na qualidade de representado, 
com a entrega de cópia integral da respectiva represen-
tação e dos documentos e elementos de provas que 
a instruem para a apresentação de defesa em cinco 
sessões (art. 8º do Regulamento).

O Presidente Ricardo Izar indicou-me Relator do 
feito, decisão esta comunicada ao plenário deste Con-
selho na reunião ordinária ocorrida em 10 de agosto 
deste ano, ocasião na qual o Presidente também deu, 
oficialmente, conhecimento ao plenário da Represen-
tação n.º 38, de 2005, e a conseqüente instauração 
do Processo Disciplinar n.º 04, de 2005. 

Dando cumprimento às determinações do Sr. 
Presidente, e conforme dispõe o art. 14, § 4º, II, do 
Código de Ética, a Secretaria do Conselho notificou o 
Deputado representado na tarde de 15 de agosto (fls. 
80/81), comunicando-o da instauração do processo e 
do prazo para apresentar defesa, documentos e indi-
car provas.

Defesa apresentada.
Dentro do prazo regulamentar, o Deputado José 

Dirceu apresentou sua defesa (fls. 83/229), nos termos 
do art. 8º do Regulamento do Conselho de Ética e De-
coro Parlamentar da Câmara dos Deputados. 

Em síntese, a defesa alega, em sede preliminar, 
a incompetência do Conselho de Ética e Decoro Par-
lamentar para julgar atos atribuídos ao representado 
praticados fora do exercício do mandato de Deputado 

Federal, do qual estava licenciado para exercer car-
gos no Poder Executivo. A seu juízo, se tivessem re-
almente ocorrido, tais atos “estariam sujeitos ao con-
trole administrativo ou judicial, nunca ao juízo político 
por quebra do decoro parlamentar, que pressupõe o 
exercício do mandato”.

Transcreve o art. 231 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados para destacar que “no exercí-
cio do mandato, o Deputado atenderá às prescrições 
constitucionais e regimentais e às contidas no Código 
de Ética e Decoro Parlamentar, sujeitando-se às me-
didas disciplinares nelas previstas”.

Contesta o parecer do Dr. José Theodoro  M. Men-
ck, da Consultoria Legislativa da Câmara, considerando 
que “o  mencionado parecer, além de investir contra o 
Regimento da própria Casa Legislativa, incide em ma-
nifesto equívoco, pois as hipóteses por ele invocadas 
são diferentes, visto que nos três casos referidos dis-
cute-se tão-somente a possibilidade de o Parlamentar 
responder, em uma legislatura, por quebra de decoro 
em razão de ato praticado no exercício de mandato em 
legislatura anterior, situação completamente diversa 
daquela que ora se apresenta”.

Analisa aspectos dos processos de cassação dos 
Deputados Hildebrando Pascoal, Talvane Albuquerque 
e Feres Nader e conclui que esses precedentes exami-
naram situações diversas e que, no caso do Deputado 
Federal Feres Nader, ficou devidamente registrada a 
tese defendida de “que somente quem estiver no exer-
cício do mandato parlamentar poderá agir de forma a 
agredir a honorabilidade da Casa Legislativa”.

Reproduz opinião de especialistas publicada no 
jornal O Globo de 3 de agosto de 2005, corroborando 
a tese esposada pela defesa de que, estando afas-
tado de funções de Deputado, não há como falar em 
quebra de decoro.

Argúi, ainda em sede preliminar, a inépcia da re-
presentação, uma vez que, no seu entender, a petição 
inicial não conteria os elementos mínimos à identifica-
ção da conduta que se pretende ter como indecorosa, 
não indicaria qual ou quais trabalhos legislativos teriam 
tido o seu regular andamento fraudado, qual ou quais 
deliberações teriam tido seu resultado alterado nem 
quais os Parlamentares teriam sido favorecidos.

A representação, segundo a defesa, limita-se a 
noticiar que “Marcos Valério Fernandes de Souza e sua 
mulher, Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza, 
em depoimentos prestados à CPMI dos Correios, teriam 
afirmado que o representado, em conluio com Delúbio 
Soares, à época Secretário de Finanças do Partido dos 
Trabalhadores, teria levantado fundos junto ao Banco 
Rural e ao Banco de Minas Gerais para pagar Parla-
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mentares, a fim de que, na Câmara dos Deputados, 
votassem a favor do Governo”.

Argumenta, amparando-se em ilustres juristas, 
que a forma genérica da acusação “impede que o re-
presentado seja específico em relação a algum caso 
particular, na medida em que a defesa deve estar, ne-
cessariamente, relacionada aos fatos apontados pela 
acusação”. 

Quanto ao mérito, nega que tenha participado 
de qualquer conluio com a finalidade de levantar fun-
dos para pagar Parlamentares, a fim de que votassem 
projetos a favor do Governo.

Considera que, ao contrário do afirmado na acu-
sação, uma leitura dos depoimentos prestados por Mar-
cos Valério e sua mulher, Renilda, mostra que nunca 
houve levantamento de fundos para pagar Parlamen-
tares. O que existiu foi a realização de empréstimos 
junto a instituições bancárias para saldar obrigações 
de campanhas eleitorais. 

Esses empréstimos, de acordo com o declarado 
por Delúbio Soares e Marcos Valério, teriam sido toma-
dos a partir de fevereiro de 2003, após o representado 
haver se afastado das funções partidárias, em razão 
dos relevantes encargos que assumiu no Governo do 
Presidente Lula. Não teve nenhuma participação, quer 
em relação à decisão de buscar os recursos no mer-
cado, quer no que diz respeito...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Por favor, eu peço silêncio no plenário.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – ... à con-
cretização de tal decisão.

Afirma que as pessoas referidas pela represen-
tação se limitaram a dizer que tinham sido informadas 
por terceiros de que o Deputado José Dirceu tinha 
conhecimento desses empréstimos. “Marcos Valério 
disse que Delúbio Soares lhe havia dito isso, mas De-
lúbio não confirmou tal fato. Pelo contrário, declarou 
que nunca tratou desse assunto com o representado. 
Renilda, por sua vez, disse que o seu marido comentou 
que alguém lhe havia dito que o Deputado José Dirceu 
sabia, mas foi contraditória ao informar quem teria sido 
essa terceira pessoal, ora Delúbio Soares (que nega), 
ora diretores do banco (que também negam)”.

Assevera que todas as pessoas relacionadas com 
os empréstimos obtidos foram unânimes em informar 
que os recursos obtidos com os empréstimos desti-
navam-se a saldar dívidas de agremiações políticas 
ligadas às campanhas eleitorais.

No seu entender, o Deputado Roberto Jefferson, 
ao procurar vincular os recursos destinados ao paga-
mento de dívidas relacionadas com as campanhas 
eleitorais a um suposto pagamento de propinas em 
troca de apoio em votações de projetos de interesse 

do Governo, é voz isolada nas referências a essa ati-
vidade irregular, da qual não foi apresentada nenhuma 
prova e que, de qualquer modo, nunca contaria com o 
apoio ou concordância do representado.

Declara que não se ocupou da parte financeira 
da campanha eleitoral de 2002, tendo sido um dos 
coordenadores políticos da campanha presidencial e 
também candidato no pleito proporcional federal no 
Estado de São Paulo. Encerrada a campanha, o repre-
sentado participou ativamente da montagem do novo 
Governo e após a posse do Presidente Lula assumiu 
importante cargo, cujas funções ocupavam todo o seu 
tempo, impossibilitando qualquer participação nas de-
cisões executivas do Partido dos Trabalhadores. Pelas 
mesmas razões também não teve nenhuma partici-
pação na administração financeira das campanhas 
municipais de 2004, o que seria incompatível com as 
elevadas funções de que se ocupava. 

Considera , portanto, não ser razoável supor que 
o representado pudesse ter conhecimento das condi-
ções e dos detalhes dos empréstimos obtidos ou das 
dívidas existentes. Apenas sabia, genericamente, que 
o Partido dos Trabalhadores estava com problemas 
financeiros e que buscava empréstimo junto aos ban-
cos, mas não conhecia os detalhes e não participou 
de qualquer negociação relativa a empréstimos nem 
prometeu favores aos bancos envolvidos. 

Sobre seus contatos com esses bancos, registra 
que participou de algumas reuniões com seus dirigen-
tes, mas nunca tratou de empréstimo para o Partido 
dos Trabalhadores ou para Marcos Valério, fato que 
as duas instituições confirmam, conforme documen-
tos anexos à peça de defesa – nota do Banco Rural 
e declaração do Sr. Sérgio Bermudes, advogado do 
Banco BMG. 

Por fim, tece considerações sobre o processo 
político, acerca da sua decisão de não renunciar ao 
mandato e da sua história de lutas e ideais. Preocupa-
se com a possibilidade de se cassar o mandato de um 
Parlamentar apenas pelo que ele representa, o que 
afetaria o processo democrático. Transcreve partes do 
seu depoimento como testemunha no processo contra 
o Deputado Roberto Jefferson.

Arrola as seguintes testemunhas para sua de-
fesa: Márcio Thomaz Bastos, Ministro da Justiça; os 
Deputados Federais Aldo Rebelo, Eduardo Campos 
e Arlindo Chinaglia, e o jornalista e escritor Fernando 
de Morais. 

Este Conselho de Ética, ao longo de todo o pro-
cesso, preocupou-se com a segurança das partes e 
testemunhas. Sempre que entendeu conveniente ou 
quando foi solicitado, requereu a assistência do De-
partamento de Polícia Judiciária da Câmara, no que foi 
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prontamente atendido – e a ele quero fazer agradeci-
mento. O Conselho preservou e garantiu, em todas as 
suas reuniões, a mais estrita ordem e tranqüilidade em 
seus trabalhos e o mais absoluto respeito às normas 
regimentais e legais atinentes.

Nas reuniões, houve sempre a preocupação com 
a garantia do direito da ampla defesa e do contraditório, 
o que se pôde verificar, entre outros, pela concessão 
da palavra ao representado ou aos seus procuradores 
para inquirir testemunhas ou para formular requeri-
mentos diversos, envio de cópias dos autos e o pleno 
acesso ao processo e às reuniões do Conselho, tendo 
os mesmos sido devidamente intimados de todas as 
reuniões realizadas. 

As decisões que implicaram a fixação do proce-
dimento a ser adotado, que influíram no andamento 
do processo e na condução da instrução probatória fo-
ram tomadas em reuniões ordinárias deste Conselho, 
tendo sido, registre-se, sempre o defensor e o próprio 
representado intimado das reuniões.

De todas as reuniões foi o Deputado José Dirceu 
intimado com antecedência, seja pessoalmente ou por 
seus advogados, por carta com aviso de recebimento, 
correio eletrônico ou fax. 

Todas as testemunhas prestaram o compromis-
so de dizer a verdade antes dos depoimentos e foram 
inquiridas pelo Relator, demais membros do Conselho 
e advogados de defesa.

Como testemunhas de defesa, prestaram depoi-
mento os Deputados Federais Aldo Rebelo, Eduardo 
Campos e Arlindo Chinaglia e o jornalista Fernando de 
Morais. O Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, 
respondeu por escrito as perguntas encaminhadas pe-
los conselheiros e pelos advogados de defesa.

Somente a Sra. Kátia Rabello, presidente do Ban-
co Rural, depôs como testemunha de acusação. Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Renilda Maria Santiago 
Fernandes de Souza e Flávio Guimarães, apesar de 
diversas vezes convidados, não compareceram para 
prestar depoimento.

Foi ouvido, a pedido desta Relatoria, o ex-Depu-
tado José Genoino. 

O Partido Trabalhista Brasileiro protocolou o pe-
dido de retirada de representação contra o Deputado 
José Dirceu para que “os julgamentos feitos pela Câ-
mara dos Deputados sejam adotados com base nos 
elementos colhidos pelas Comissões de Inquérito, 
por entender serem mais amplos e originários de pro-
cedimento e apuração, juridicamente mais eficazes”. 
Na reunião de 21 de setembro de 2005, o pedido foi 
indeferido pelo Conselho em razão de parecer nor-
mativo aprovado, considerando a irretratabilidade da 
representação. O representado apresentou recurso à 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
desta Casa contra a decisão do Conselho, não julgada 
até a presente data. 

Foram juntadas cópias fornecidas pela Polícia 
Federal dos depoimentos prestados pelo Sr. Delúbio 
Soares, Sr. Marcos Valério Fernandes de Souza e Sr. 
Sílvio Pereira.

Juntaram-se, ainda, cópias dos seguintes depoi-
mentos prestados na CPMI dos Correios: Sr. Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Sra. Renilda Maria San-
tiago Fernandes de Souza, Sra. Simone de Vascon-
celos, Sr. Delúbio Soares, Sr. Ricardo Guimarães e 
do Sr. José Eduardo Cavalcanti Mendonça, conhecido 
como Duda Mendonça. Juntaram-se também cópias 
dos depoimentos do Deputado Roberto Jefferson na 
CPMI de Compra de Votos.

Constam dos autos cópias, encaminhadas pela 
CPMI dos Correios, dos contratos de empréstimos 
firmados pelo Banco Rural e BMG para o Partido dos 
Trabalhadores e para as empresas do Sr. Marcos Va-
lério Fernandes de Souza; fax de autorização de sa-
que para o Sr. Roberto Marques; CD-ROM contendo 
os dados telefônicos e bancários do representando, 
do Sr. Delúbio Soares, do Sr. Sílvio Pereira e do Sr. 
Marcos Valério Fernandes de Souza. 

O Presidente declarou na reunião de 11 de ou-
tubro, a requerimento deste Relator, encerrada a fase 
instrutória e regimentalmente abriu o prazo de 5 reuni-
ões para apresentação do presente relatório.

Não é demais lembrar que as reuniões plená-
rias do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, bem 
como todos os trabalhos realizados pela secretaria fo-
ram consignados nos autos e constam das atas que 
os instruem.

É o relatório, Sr. Presidente.”
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Com a palavra o Dr. José Luís Lima, advogado do 
Deputado José Dirceu. 

O SR. JOSÉ LUÍS OLIVEIRA LIMA – Prezado Pre-
sidente do Conselho de Ética e Decoro da Câmara,...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Por favor, peço silêncio no plenário.

O SR. JOSÉ LUÍS OLIVEIRA LIMA – ...Depu-
tado Ricardo Izar, a quem gostaria de cumprimentar 
pela maneira tranqüila e imparcial com que conduziu 
os trabalhos neste feito. Ilustre Relator, Deputado Júlio 
Delgado, quero também agradecer a maneira gentil e 
cordial com que V.Exa. tratou a defesa, realmente os 
trabalhos foram conduzidos com muita tranqüilidade. 

Quero, desde logo, ilustre Relator, pedir desculpas 
a V.Exa., porque eventualmente na minha fala vou ter 
que ser um pouco assertivo, um pouco incisivo. Quero 
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que V.Exa. receba essas palavras no campo das idéias, 
jamais no campo pessoal. 

A imprensa noticiou em várias oportunidades, 
supostamente, fala de V.Exa. antecipando o seu voto. 
O jornal Folha de S.Paulo, na sua coluna Painel – ex-
ceção de hoje –, na segunda-feira, no domingo e no 
sábado, antecipou trechos do suposto voto de V.Exa. 
Tenho clareza de que V.Exa. não teve esse contato, 
essa fala com a imprensa, mas cabe à defesa, neste 
momento, rebater todas essas afirmações.

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, quero tam-
bém, em nome da defesa, agradecer a maneira cor-
dial como trataram a defesa durante todo o desenrolar 
deste processo.

Quero fazer um agradecimento especial aos fun-
cionários do Conselho de Ética e peço licença para 
fazê-lo na figura da funcionária Terezinha Miranda, 
extremamente delicada com a defesa, que facilitou 
durante todo este período o nosso trabalho. 

Quero, de público, fazer um agradecimento ao 
Deputado José Dirceu pela confiança que depositou no 
nosso escritório para representá-lo neste Conselho. 

Srs. Deputados, a minha fala vai ser no tocante 
às provas produzidas neste feito. Nós distribuímos um 
memorial, que espero todos aqui presentes tenham 
recebido, onde abordamos várias questões, as ques-
tões periféricas, as questões que saíram na imprensa, 
mas como o tempo aqui é curto eu não posso falar 
sobre todas as questões, então vou falar fundamen-
talmente sobre a prova produzida neste feito durante 
a instrução.

Desde que nós assumimos este caso, eu ouvi, 
em várias oportunidades, que o julgamento aqui é 
um julgamento político. Não tenho a menor dúvida, 
Presidente Ricardo Izar, que aqui é um julgamento 
político, porque, se não fosse um julgamento político, 
nós estaríamos num tribunal. Mas eu também não te-
nho dúvida, Presidente Ricardo Izar, de que para um 
julgamento político há necessidade de provas, provas 
contundentes, provas sérias, porque julgamento político 
sem provas é fuzilamento, é ilegalidade, é arbitrarieda-
de. E o que nós constatamos neste feito: se por acaso 
o julgamento for feito tão-somente na questão política, 
estará assim sendo caracterizado um fuzilamento do 
Deputado José Dirceu.

Quero desde logo de deixar consignada e fazer 
essa ressalva.

E qual a acusação que pesa sobre o Deputado 
José Dirceu?

Segundo a representação feita pelo Partido Tra-
balhista Brasileiro, que depois, inclusive, foi retirada, 
o ex-Ministro Chefe da Casa Civil, Deputado José Dir-
ceu, em conluio com o Tesoureiro do Partido dos Tra-

balhadores, Sr. Delúbio Soares, tiveram empréstimos 
em instituições financeiras, o Banco Rural e o Banco 
BMG, e com esses recursos pagaram Parlamentares 
para votar com o Governo. Essa é a acusação que 
pesa na representação feita pelo Partido Trabalhista 
Brasileiro. 

E   as provas? Durante todo o processo, a im-
prensa noticiou várias vezes que não tinha um fato 
concreto contra o ex-Ministro-Chefe da Casa Civil, 
Deputado José Dirceu. Ora, se não tem um fato con-
creto, como vai cassar esse Parlamentar? Parlamentar 
que foi eleito com mais de 550 mil votos; Parlamen-
tar que tem uma história neste País: 40 anos de vida 
pública, Deputado Estadual, Deputado Federal – não 
tem qualquer mancha no seu passado. Vão cassar o 
Deputado José Dirceu porque alguns dizem que ele 
é arrogante? Porque alguns dizem que ele é soberbo, 
presunçoso, superministro, capitão do time? Aliás, so-
bre capitão do time, eu me lembro que na Copa de 70 
o lateral direito Carlos Alberto Torres era o capitão do 
time, mas eu me lembro que Pelé, Tostão, Jairzinho, 
Gerson também comandavam aquela seleção. Vai ser 
cassado por essas circunstâncias? Cadê as provas de 
que efetivamente ele seria o mentor intelectual desse 
suposto mensalão, que, aliás, segundo voto do próprio 
Relator do processo contra o ex-Deputado Roberto Je-
fferson não ficou demonstrado nesta Casa?

Portanto, há necessidade, para se banir da vida 
pública um Parlamentar, um homem com a história do 
José Dirceu, de provas, de provas contundentes. Sem-
pre digo, contra o Deputado José Dirceu, pó vira prova. 
Contra outros, prova virá pó. É inacreditável!

Passo agora a comentar as provas, eminente 
Relator, e não indícios. Para cada indício, para cada 
ilação, eminente Relator, para cada conjectura, emi-
nente Relator, eu vou responder com provas, porque 
é com provas que se tem que julgar pela procedência 
ou pela improcedência de uma acusação.

Foram ouvidos neste processo o Deputado Aldo 
Rebelo, Deputado Eduardo Campos, Deputado Arlindo 
Chinaglia – o Ministro Márcio Thomaz Bastos apresen-
tou resposta por escrito –, o dirigente do Banco Rural. 
E pergunto aos senhores: esses depoimentos não va-
lem nada? O depoimento do Presidente da Câmara, 
Deputado Aldo Rebelo, não vale nada? Não tem cre-
dibilidade, eminente Relator? Ele compareceu a este 
Conselho, afirmou textualmente que jamais, jamais 
ouviu dizer sobre o suposto mensalão, sobre qualquer 
participação do ex-Ministro José Dirceu no suposto 
mensalão, jamais conversou com ele sobre isso, jamais 
ouviu outro Parlamentar fazendo essa afirmação. O 
Presidente da Câmara não tem credibilidade? O que 
ele diz aqui não tem credibilidade? 
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E no caso do Presidente Aldo Rebelo ainda tem 
uma circunstância maior. Durante muito tempo a im-
prensa colocou, na época em que ambos eram Mi-
nistros, que tinha uma guerra. O Ministro José Dirceu 
quer derrubar o Ministro Aldo Rebelo. O Ministro Aldo 
Rebelo quer destruir o Ministro José Dirceu.

Portanto, o depoimento dele aqui, além do pas-
sado, da história do Presidente da Câmara, há de ser 
levado em conta, eminente Relator. Isso não é indício, 
eminente Relator, isso não é ilação, isso não é criati-
vidade intelectual de defesa oratória, isso é prova. O 
eminente Deputado Carlos Sampaio, promotor res-
peitadíssimo na cidade de Campinas, sabe que prova 
testemunhal é prova, não é conjectura, não é ilação.

E o Deputado Eduardo Campos, que inclusive 
pertenceu em determinado momento da história ao 
mesmo partido do eminente Relator, também não tem 
credibilidade? O que ele fala aqui não vale nada? Por-
que o Deputado Eduardo Campos disse aqui que em 
momento algum teve, ouviu qualquer fato, qualquer 
circunstância, qualquer indício que comprovasse, que 
indicasse que o então Ministro-Chefe da Casa Civil ti-
vesse alguma participação no suposto mensalão.

E mais, disse que nunca tinha ouvido falar nisso. 
Estamos falando de 2 Parlamentares de credibilidade, 
eminente Relator, de respeito entre os Parlamentares, 
de respeito na comunidade política, não estamos fa-
lando de ilação. Isso é prova, eminente Relator. Isso 
não é indício, isso não é conjectura.

Prestou depoimento também aqui o ex-Deputado 
e ex-Presidente do Partido dos Trabalhadores, José 
Genoíno, e afirmou, textualmente, que a partir do mo-
mento em que o Deputado José Dirceu assumiu o car-
go de Ministro-Chefe da Casa Civil, ele afastou-se das 
questões do Partido dos Trabalhadores. Isso não vale 
nada? Não tem credibilidade uma afirmação dessas? 
Não consigo imaginar o que a defesa poderia trazer 
aqui além desses testemunhos. 

Prestou depoimento também aqui, Sras. e Srs. 
Deputados, a representante do Banco Rural. A Sra. 
Kátia Rabello prestou depoimento aqui e na Subco-
missão da CPMI dos Correios. Em ambas as oportu-
nidades afirmou textualmente que jamais conversou 
com o ex-Ministro José Dirceu sobre os empréstimos 
efetuados ao Partido dos Trabalhadores. Repito: ela 
afirmou, textualmente, que jamais conversou com o 
ex-Ministro José Dirceu sobre os empréstimos efetu-
ados ao Partido dos Trabalhadores.

Ora, a dirigente da instituição financeira vem aqui, 
afirma isso e não tem credibilidade? Não é levado em 
conta? O que teríamos de demonstrar aqui?

Lembro-me da maneira parcial como foi reprodu-
zido pela imprensa esse depoimento. No dia seguinte 

as manchetes foram: “Kátia Rabello fala que Marcos 
Valério é um facilitador ”, em vez de se colocar: Kátia 
Rabello desmente qualquer participação do ex-Ministro 
José Dirceu nos supostos empréstimos com o Partido 
dos Trabalhadores. Isso nada consta.

Ela também afirmou aqui, perante este Conselho, 
com o contraditório, com a presença de V.Exas. e do 
eminente Relator que o ex-Ministro José Dirceu, em 
momento algum, falou com ela sobre o financiamento 
feito para sua ex-mulher. Ela afirmou isso textualmen-
te. Isso é prova, eminente Relator, isso não é indício. 
Isso não tem credibilidade? 

A ex-mulher do Deputado José Dirceu solta uma 
nota inocentando-o de qualquer participação neste fi-
nanciamento. Isso não vale? A ex-mulher do Deputado 
Valdemar da Costa Neto vem aqui, presta depoimento, 
dá-se credibilidade a ela. A ex-mulher do Ministro José 
Dirceu solta uma nota e não se dá credibilidade a ela. 
Eu não consigo entender a lógica dessa questão.

O Banco BMG, também em nota oficial – portanto 
é prova, não é indício, não é ilação, não é criatividade 
da defesa –, afirma que não tem qualquer participação 
do ex-Ministro José Dirceu. Afirma que, no tocante ao 
emprego que foi concedido a sua ex-mulher, não teve 
qualquer participação do ex-Ministro. Repito, eminente 
Relator, Deputado Júlio Delgado, isso é prova, isso não 
é criatividade da defesa, isso não é ilação da defesa.

Essas foram as provas produzidas durante o pro-
cesso, com o contraditório estabelecido, com indaga-
ções formuladas por V.Exas., com perguntas do Relator. 
E eram essas as questões que eu queria abordar com 
os senhores. As provas que foram produzidas neste feito 
levam, indubitavelmente, à improcedência do processo 
proposto contra o Deputado José Dirceu.

Concluindo, Sr. Presidente, eu gostaria de fa-
zer uma pelo aos Deputados e Deputadas presentes: 
quando V.Exas. forem refletir sobre o voto, que pode 
banir da vida pública o Deputado José Dirceu, que 
pode impor a S.Exa. a pena de morte da vida políti-
ca, que V.Exas. levem em conta as provas dos autos, 
que V.Exas. levem em conta o passado desse homem. 
Não tem qualquer mancha, não tem qualquer mácula 
a sua vida. Eu confio na tranqüilidade e na serenida-
de de V.Exas. 

Mais uma vez, Sr. Presidente, muito obrigado 
pela atenção.

O  SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o Deputado José Dirceu.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Presidente 
Ricardo Izar, Relator Júlio Delgado, meus advogados 
Dr. José Luís e Dr. Rodrigo, Deputados e Deputadas, 
meus senhores e minhas senhoras, a imprensa que 
está presente, eu venho já há 150 dias, praticamente 
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são 5 meses, fazendo quase que uma peregrinação 
para provar minha inocência. Eu tenho consciência de 
que sou eu que tenho que provar minha inocência. É 
uma inversão total da legalidade do Estado de Direito, 
mas é assim, é da vida política, da disputa política e 
da nossa história, do nosso Brasil. E também quero 
repetir para cada Deputado, cada Deputada, quero 
ser investigado como estou sendo investigado. Eu 
não temo a investigação nem da Polícia Federal, nem 
do Ministério Público, nem da Receita, até porque a 
minha vida foi devassada nesses últimos 150 dias, a 
minha vida, a da minha família, do meu filho, da minha 
ex-mulher, dos meus amigos, que tiveram também as 
suas vidas devassadas. E nada se provou contra mim. 
Nada se provou. Tenho consciência de que nós somos 
parte de um processo político. O que está em jogo é o 
PT e o Governo do Presidente Lula, e não apenas as 
denúncias de corrupção e/ou de utilização de recur-
sos irregulares por parte do Partido dos Trabalhado-
res. Está em jogo a minha biografia, a minha história, 
a do PT, a do Governo do Presidente Lula. De certa 
maneira, nós estamos revivendo outros períodos da 
história do Brasil. Eu lia hoje o discurso que Juscelino 
Kubitschek fez antes de ser cassado pela ditadura mi-
litar no Senado da República, Senador por Goiás, que 
me enviou uma amiga de infância, da minha cidade 
Passo Quatro, que hoje vive em Belo Horizonte. Eu 
me lembrava que Getúlio Vargas enfrentou 2 golpes 
militares. O primeiro, para tomar posse, já foi quase 
que uma segunda eleição. Depois enfrentou 2 golpes 
militares. Terminou seu mandato, deu posse a Jusce-
lino Kubitschek, foi cassado sem nenhuma prova, sem 
nada, por um ato institucional. Não se trata da nossa 
realidade hoje, porque nós estamos numa democra-
cia. Mas é bom lembrar que o Brasil viveu momentos 
como esse contra Getúlio Vargas, o mar de lama, que 
o golpe militar de 64 foi dado contra a corrupção e a 
subversão. E todos nós aqui passamos pelos anos da 
ditadura militar e vimos o que era corrupção, ou não 
é verdade? Então, eu, por dever de ofício, por obriga-
ção com o Presidente Lula, com o Governo, com o 
PT, com os eleitores do Presidente Lula, com os meus 
eleitores, com o Parlamento brasileiro – faço parte já 
há 11 anos do Parlamento Federal e há 15 anos da 
Assembléia Legislativa –, eu tenho de dizer que não é 
verdade, não é fato que eu tenha participado, que eu 
tenha sido omisso ou organizado seja arrecadação de 
recursos nos bancos, seja pagamento de Parlamenta-
res, sejam nomeações adrede preparadas para levan-
tamento de recursos ou para prática de atos ilícitos. É 
bom que todos nós tenhamos presente que existem 2 
CPIs Mistas investigando a compra de voto, o mensalão 
e as denúncias de corrupção nos Correios. Elas não 

terminaram seus trabalhos. Eu, outro dia, apresentei 
uma contraprova ao relatório da CPI Mista dos Correios 
e à CPI Mista do Mensalão que faz parte dos autos. 
Anexei nos autos, na Corregedoria e aqui no Conse-
lho de Ética. Não aceito, mesmo sendo aprovado por 
unanimidade, aquele relatório, porque aquele relató-
rio diz – e é grave – que se organizou no Governo um 
esquema de corrupção e de nomeações para compra 
de votos ou para um suposto plano de permanência 
no poder do PT. Por isso que repeli, imediatamente, 
aquele relatório, ainda que os Parlamentares do meu 
partido tenham votado a favor. Eu não vou carregar na 
minha vida essa acusação. Não sou corrupto. Nunca fui 
conivente com a corrupção. Sempre lutei contra corrup-
ção. Tenho a consciência tranqüila e sei por que estou 
passando essa situação e sei da minha responsabili-
dade política. Não fujo à minha responsabilidade polí-
tica. Muitos fugiram. Eu não fujo. Eu fui Presidente do 
PT. Sou responsável junto com aqueles que formaram 
maioria, nos encontros do PT, pela construção do PT 
nos últimos 10 anos, pela eleição do Presidente Lula, 
pela construção do programa de Governo, da política 
de aliança e pela realização das campanhas eleitorais, 
mas não sou responsável pelos atos que a direção do 
PT ou qualquer dirigente do PT tomou, ou tomaram, 
depois de 7 de dezembro de 2002, porque eu deixei 
a Executiva Nacional do PT. Estou repetindo isso à 
exaustão para o País e faço questão de dizer hoje para 
cada Deputada e Deputado novamente, para o Rela-
tor, para o Presidente, para todos que me ouvem. Não 
vou assumir. Só assumo responsabilidade por aquilo 
que eu fiz ou decidi. Eu quero repetir para o País que 
tenho 30 anos de vida pública – 40, na verdade, se 
nós tomarmos já a fase de redemocratização do País 
– e nunca fui processado. Nunca respondi a nenhuma 
denúncia, com exceção de um processo administrativo, 
que já relatei aqui, na Assembléia Legislativa, porque 
viajei como assessor, recebi, evidentemente, o meu 
salário, e entenderam que eu não estava viajando 
como assessor. Eu não era Deputado. Era funcioná-
rio da Assembléia Legislativa. Comecei como auxiliar 
administrativo. Fiz teste de datilografia para trabalhar 
na Assembléia Legislativa de São Paulo, em 1980/81. 
E, aqui na Casa, porque eu fiz um desses cadernos 
que nós fazemos de prestação da vida parlamentar, 
e um cidadão entendeu que era propaganda política, 
porque eu era candidato a Governador, mas foi arqui-
vado na Justiça Eleitoral. Não é pouca coisa isso. Eu 
sinto ter que falar isso, parece que estou advogando 
em causa própria, mas eu sou obrigado, porque eu 
sou réu aqui, sou acusado. E na Casa Civil, em 30 
meses, Srs. Deputados e Deputadas, eu não respondi 
a nada, nem da Controladoria Geral da União, nem da 
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Comissão de Ética Pública, nem do TCU – pelo con-
trário, as contas foram aprovadas – nem desta Casa, 
nem do Ministério Público, nem da Polícia Federal. 
Isso, passando pelo episódio Waldomiro Diniz. Quero 
recordar isso. Teve uma CPI no Rio de Janeiro e tem 
um inquérito policial, na Polícia Federal aqui em Brasí-
lia. E quando o Sr. Carlos Cachoeira depôs na CPI dos 
Bingos, disse que o Sr. Waldomiro Diniz nunca falou 
em meu nome, da Casa Civil e do Governo. Ele não 
tinha porque dizer isso, além da verdade, até porque 
é público e notório que a Polícia Federal, o Ministério 
Público, o Governo, as instituições financeiras públicas 
todas o investigaram como manda a lei.

Portanto , eu espero o voto do Relator, porque 
amanhã mesmo quero apresentar, se for possível – se-
não depois de amanhã –, a cada Deputado e Depu-
tada a minha contraprova a partir do voto do Relator. 
E vou, como estou fazendo, discutir publicamente com 
o País este meu processo, e vou continuar depois, 
qualquer que seja o resultado aqui e no Plenário, 2, 
4, 5, 10, 20 vinte anos, até provar minha inocência. 
Quando tenho convicção de algo, eu não me detenho 
e continuo a lutar. Não vou, evidentemente, deixar de 
recorrer à Comissão de Constituição e Justiça e ao 
Supremo Tribunal Federal. Espero que amanhã a Co-
missão de Constituição e Justiça possa apreciar o voto 
do Relator, que foi indicado pelo Presidente Antonio 
Carlos Biscaia, que é o Deputado Darci Coelho, do 
Tocantins, e que o Supremo, amanhã, possa apreciar 
também o voto do Relator, Ministro Sepúlveda Perten-
ce. Isso não significa que eu não vá ser investigado 
ou, se denunciado, não vá ser processado. O que es-
tou dizendo – e a Constituição é clara e o Regimento 
deste Conselho é claro e o da Câmara é claro – é que 
eu não posso ser processado como estou sendo, se 
estava licenciado no cargo de Ministro. Até porque a 
Constituição diz claramente: não serão processados 
por quebra de decoro os Ministros de Estado, as Mi-
nistras, os Governadores, os Secretários... E há juris-
prudência no Supremo sobre isso. Deputado Ministro 
que bate às portas do Supremo para ter imunidade 
parlamentar não tem. Deputado Ministro que bate às 
portas do Supremo para ter imunidade parlamentar, 
ou Deputada, não tem, ou Senador, ou Senadora, não 
têm. Já há casos, vários, na história da jurisprudência 
brasileira. E também considero que, uma vez retirada 
a representação do PTB – e quero sempre destacar 
que não tive qualquer participação nesse ato do PTB, 
que só me trouxe problemas e suspeições; portanto fui 
prejudicado –, mas, uma vez retirada, eu não vejo como, 
data venia, o Conselho de Ética – e digo isso pedindo 
desculpas e respeitando a decisão de cada Deputado e 
Deputada e do Conselho de Ética – possa ter continu-

ado esse processo. É algo inédito. É algo inédito. Acho 
que a Constituição é clara nisso também: a titularidade 
é do partido político. Cassação só por razões políticas 
é a mesma coisa que cassação por causa da cor, da 
raça, da etnia, da religião, da ideologia. O que eu peço 
a cada Deputado e Deputada deste Conselho é jus-
tiça – a única coisa que eu peço. Que leiam a minha 
contraprova. Que leiam a minha contraprova. Eu não 
peço clemência nem misericórdia, nem complacência. 
Eu digo que nada melhor me aconteceu, por incrível 
que pareça, nesses 150 dias, do que este processo. 
Porque, além de eu poder fazer um juízo de valor, de 
fazer um exame de consciência dos erros que eu co-
meti na minha vida recente – e eu o estou fazendo e 
eu sei que não foram poucos –, mas nenhum que diga 
respeito à quebra do decoro parlamentar ou à violação 
da lei. Nenhum. Apesar dessa realidade, desses 150 
dias, desse exame de consciência que eu tenho feito, 
da análise inclusive política do processo todo que acon-
teceu – e já dei entrevistas falando sobre esses erros 
–, eu tenho a segurança de que tanto o Conselho de 
Ética como a Câmara dos Deputados irão se pautar 
pelas provas e irão se pautar pela justiça e preservar 
as instituições democráticas. Eu disse, e vou repetir, 
na carta que dirigi a cada Deputado e Deputada: não é 
possível que a opinião publicada se imponha à opinião 
pública e se imponha à consciência e ao voto de cada 
Deputado e Deputada. Eu não posso ser prejulgado, eu 
não posso ser linchado como eu fui por grande parte 
da imprensa. É verdade que eu tenho a oportunidade 
também, e a imprensa tem sido justa nesse sentido, do 
contraditório, do direito de resposta. Sempre quando 
eu posso, ou, dentro da minha estratégia de defesa, 
quero, eu posso falar para os jornais, para as rádios, 
paras as televisões. Mas não há precedente na histó-
ria do Brasil recente do que está acontecendo comigo. 
Inclusive, em muitos momentos, com artigos ou fotos. 
Eu já fui comparado... que eu sou o Maluf da esquer-
da. Já foi dito isso. Um articulista disse que eu sou o 
Maluf da esquerda. Como eu já disse para o País e 
já disse para esta Casa, eu virei bandido do dia para 
a noite, chefe de quadrilha, chefe do mensalão, che-
fe da corrupção no Governo do Presidente Lula. Isso 
não é verdade. Os Deputados e as Deputadas que 
estão aqui sabem que não é verdade. Quem convi-
veu comigo, todos os empresários, todos os Ministros, 
empresárias e Ministras, Deputados e Deputadas, Se-
nadores e Senadoras, Prefeitos e Prefeitas, Vereado-
res e Vereadoras, não há ninguém que disse, nesses 
150 dias, ou trouxe uma prova de que eu pratiquei ou 
propus algo que não fosse da minha atribuição e das 
minhas funções, que não fosse de interesse público. 
Como eu fui investigado, como a própria imprensa me 
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investigou, depois de 150 dias, eu quero repetir, não 
há um só Parlamentar desta Casa ou do Senado que 
possa dizer, Líder ou Presidente de partido, ou Parla-
mentar, que eu tratei de algo com ele que não fosse 
da minha função e que não fosse de interesse público. 
Portanto, Sr. Presidente, Sr. Relator, meus advogados, 
Deputados e Deputadas, eu, mais uma vez venho a 
este Conselho de Ética e me coloco à disposição. Vou 
ouvir o voto do Sr. Relator, vou analisá-lo, vou contes-
tá-lo amanhã com contraprovas, vou remeter a cada 
Deputado e Deputada um documento, produzido pe-
los meus advogados e pela minha Assessoria, e vou 
aguardar, na próxima sessão, a decisão deste Con-
selho e, depois, a decisão do Plenário da Casa com 
serenidade, com tranqüilidade, com humildade. Mas 
também, quero repetir, não vou deixar de lutar, não 
vou deixar de falar, não vou deixar de defender aquilo 
que considero o meu direito.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Srs. Deputados, agora, devolvo a palavra ao Re-
lator a fim de que proceda à leitura do seu voto. O 
voto foi entregue ontem a esta Presidência, lacrado, e 
será entregue agora ao Relator para ser lido aos Srs. 
Deputados.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Sr. Pre-
sidente, enquanto V.Exa. abre o voto lacrado, eu gos-
taria de pedir uns 2 minutos. Como o voto é lacrado 
e tem um disquete que foi produzido, eu gostaria que 
a Assessoria pudesse disponibilizar para os colegas 
Parlamentares do Conselho, para o próprio represen-
tado, o Deputado José Dirceu, para os seus advoga-
dos, a fim de que possam acompanhar a leitura. Por 
isso, peço esses 2 ou 3 minutos para que possa ser 
distribuído, para que todos façam acompanhamento do 
nosso voto. E, a partir daí, do conhecimento do voto, 
que vai ser disponibilizado, que também tenham co-
nhecimento os assessores e a imprensa presente. É o 
que eu peço a V.Exa, que se suspenda a sessão por 5 
minutos para que possa ser reproduzido e distribuído 
aos nobres companheiros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Está suspensa a sessão por 5 minutos.

(A reunião é suspensa.)
O  SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Sr. Pre-

sidente, Sras. e Srs. Deputados, senhores advogados, 
assessores, imprensa presente, gostaria de apresentar 
o voto. Já lemos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Por favor, peço silêncio ao Plenário.

Srs. Deputados, com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Sr. Pre-

sidente, Sras. e Srs. Parlamentares, assessores e pro-

fissionais, o voto consiste em preliminares, mérito e 
o voto em si. Gostaria de dizer ao Dr. José Luís e ao 
Deputado José Dirceu que, logicamente, cabe não só a 
defesa como a réplica dos pontos que serão apresen-
tados, e afirmar que nós estamos discutindo não só a 
questão da competência, fundamentalmente, mas que 
evidências não são ilações, não são meros indícios, 
serão provas que nós vamos apresentar a seguir.

E, aos profissionais da imprensa que querem 
acompanhar, para facilitar, são 50 laudas... Depois que 
eu começar a proceder à leitura, para facilitar o traba-
lho de todos, a Assessoria trabalhou um release para 
redução disso, porque essa lauda e esse trabalho... Eu 
quero pedir ao Presidente que atente quanto à questão 
do silêncio para que a gente possa proceder não só à 
boa leitura mas para a compreensão de todos. E, para 
que isso ocorra, não será distribuído aqui, para que a 
gente possa fazer com que o trabalho transcorra da 
melhor maneira possível.

Sr. Presidente, Sr. Deputado José Dirceu, Sr. 
Advogado, Sras. e Srs. Deputados, assessores e pro-
fissionais da imprensa, apresento o voto:

“Voto.
Da Competência da Câmara dos Depu-

tados.
Das preliminares.
Segundo os termos da defesa, os atos 

atribuídos ao Representado teriam sido prati-
cados fora do exercício do mandato de Depu-
tado Federal, do qual estava licenciado para 
exercer cargo no Poder Executivo, o que o 
colocaria, sob sua ótica, fora do juízo político 
de quebra de decoro parlamentar, que pres-
supõe o exercício do mandato, na literalidade 
do art. 231 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados.

Sobre essa questão focal, instada a ma-
nifestar-se pelo Sr. Presidente do Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar, a Consultoria 
Legislativa da Casa concluiu no sentido de 
que “o Deputado Federal investido no cargo 
de Ministro de Estado continua Deputado, não 
perdendo seu mandato. Assim sendo, fica su-
jeito a todas as restrições e impedimentos de-
correntes de seu status de Parlamentar”.

 Em reforço de raciocínio, a peça técnica mencio-
na que a Câmara dos Deputados já examinou “a tese 
de que atos cometidos antes do exercício de mandato 
podem constituir quebra de decoro parlamentar”, vi-
toriosa em três casos, já citados no relatório (Depu-
tados Talvane Albuquerque, Hildebrando Pascoal e 
Feres Nader).
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 E conclui o parecerista: “... em que pese a argu-
mentação adversa, acreditamos que existem razões 
jurídicas suficientes para dar seguimento à represen-
tação oferecida em desfavor do Deputado José Dir-
ceu, com a conseqüente instauração do processo por 
quebra de decoro parlamentar”.

Em sua defesa, buscou o Representado des-
merecer a manifestação da Consultoria Legislativa da 
Casa, sobretudo quanto à invocação dos três supos-
tos precedentes, sob a alegação de que as hipóteses 
ali versadas são diferentes, porque nelas se teria dis-
cutido tão-somente a possibilidade de o Parlamentar 
responder, em uma Legislatura, por quebra de decoro 
em razão de ato praticado no exercício de mandato em 
Legislatura anterior; ao passo que, no presente caso, 
os atos atribuídos ao Deputado José Dirceu teriam 
sido por este praticados quando afastado do exercício 
do mandato.

A análise parcial e seletiva dos processos cita-
dos, realizada pela defesa, prejudica a compreensão 
do tema. Em suma, o que se pretende resgatar atra-
vés dos mesmos é o raciocínio neles desenvolvido, 
conectando-se analogamente à situação que ora se 
propõe. 

Não julgamos despiciendo, nesse ponto, recordar 
a ponderação apresentada no Mandado de Segurança 
nº 20.313-STF, pela Dra. Odylia da Liz Oliveira, Subpro-
curadora-Geral da República, em parecer acolhido pelo 
Procurador-Geral, Dr. Aristides Junqueira, e transcrito 
no processo de cassação do Suplente Feres Nades,

in verbis:

“I – a potencialidade do exercício do 
mandato é, portanto, suficiente para criar as 
incompatibilidades e acionar as vedações: o 
suplente já reúne todos os pressupostos desse 
exercício (certa votação, diplomação), bastan-
do apenas um fato objetivo para determiná-Io 
(morte, renúncia, perda do mandato, licença 
do titular). Em síntese, o status do suplente é 
político. “

Após essa citação, continua o documento:

“É inconteste caber à Câmara dos Depu-
tados – e só a ela, Câmara dos Deputados – a 
obrigação de zelar pela sua dignidade. No caso 
em exame, não há como falar em controle ju-
dicial: o Senhor Feres Nader já foi diplomado 
pela Justiça Eleitoral. Não há como tentar en-
contrar alguma solução regimental capciosa: 
esta Casa lá tomou e aceitou, na legislatura 
em curso, o compromisso do Representado. 
Assim, ocorrendo vaga, o Sr. Nader tomará 
posse automaticamente, pois esta Câmara 

ver-se-á obrigada a convocá-Io: a convocação 
é ato vinculado, que não dá margem a qual-
quer conformação por parte da Mesa Diretora 
desta Casa.”

Se assim se argumentou com um Suplente, en-
quanto estava na suplência, o que não poderíamos 
dizer de um Deputado licenciado, cuja volta à Casa 
depende inteiramente de seu livre alvedrio.

Além disso, o deslinde da questão envolve não 
apenas a literalidade das normas constitucionais e 
regimentais que informam o denominado Estatuto do 
Parlamentar, sua pauta de direitos e prerrogativas, de 
deveres e obrigações inerentes ao mandato, ou dele 
decorrentes. A intelecção do conjunto normativo apli-
cável demanda interpretação sistêmica integrativa e 
teleológica, em contexto político-institucional.

Preceitua nossa Lei Maior, consoante a regra do 
inciso II do art. 55:

“Art. 55. Perderá o mandato o Deputado 
ou Senador:

I – que infringir qualquer das proibições 
estabelecidas no artigo anterior;

II – cujo procedimento for declarado in-
compatível com o decoro parlamentar;

A esse respeito, acrescenta o § 1º do 
mesmo dispositivo:

“§ 1º – É incompatível com o decoro par-
lamentar, além dos casos definidos no Regi-
mento Interno, o abuso das prerrogativas as-
seguradas a membros do Congresso Nacional 
ou a percepção de vantagens indevidas.”

Ora, no elenco de prerrogativas inerentes ao 
mandato parlamentar, figura expressamente a ressalva 
estatuída no inciso do art. 56 da mesma Carta Política, 
a qual – excetuando o princípio da não cumulatividade 
de cargos ou funções em mais de um Poder – propi-
cia ao congressista exercer, sem perda do mandato, 
diversos cargos políticos na administração do Estado. 
Trata-se, por conseguinte, de uma das mais relevantes 
prerrogativas, até excepcional, ressalvada a represen-
tação popular.

“Art. 56 – Não perderá o mandato o Depu-
tado ou Senador:

I – investido em cargo de Ministro de 
Estado (...)”

Mais ainda, além de excepcionalizar a dúplice 
investidura, firmando o entendimento de que uma não 
anula a outra, a sistemática constitucional admite a 
opção pela remuneração do mandato ao Deputado ou 
Senador, investido em qualquer dos cargos do Poder 
Executivo, tornando ainda mais visível a integridade 
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e a continuidade do vínculo que se estabelece entre 
este e a Casa Legislativa a que pertence.

Essa hipótese dos autos, nos quais há declara-
ção do Representado de que, como faculta a Lei Maior, 
optou pela remuneração do mandato legislativo.

A licença para o desempenho de múnus gover-
namental não afasta nem restringe o vínculo do Par-
lamentar com a instituição, senão estritamente no que 
concerne à prática dos atos inerentes ao exercício 
parlamentar no âmbito da respectiva Casa.

Inquestionável, porém, é que, se as prerroga-
tivas continuam, também perduram as obrigações e 
os ônus.

Semelhante condição situará, sempre, o respecti-
vo titular sob os ônus e as conseqüências anteriormente 
listadas no art. 55, que sujeita à perda de mandato em 
caso de abuso dessas prerrogativas, e de outras mais, 
que compõem o elenco próprio da Representação.

Em se cuidando da violação do decoro parla-
mentar, a caracterização dessa conduta prescinde de 
que o congressista se encontre no efetivo exercício 
do mandato no âmbito da Casa na qual tem assento, 
porque o atributo há de ser averiguado em relação 
à investidura, ou seja, à representação ou  mandato 
eletivo, não somente quando no exercício deste, em 
função estritamente legislativa ou parlamentar, mas 
também quando esteja desempenhando cargo políti-
co no Poder Executivo, ou seja, no exercício de uma 
prerrogativa do mandato. 

Ao fazer uso de qualquer prerrogativa, o agente 
público deve considerar que elas são excepcionalida-
des dentro do sistema de representação, diante do que 
ele certamente responderá pelo abuso das mesmas, 
ainda que essa exorbitância ocorra nos lindes do Po-
der Executivo, no qual temporariamente se encontra 
o acusado, estará sujeito à perda do mandato que 
detém no Legislativo.

Façamos aqui referência ao período em que o 
Deputado José Dirceu esteve no Conselho Adminis-
trativo da PETROBRAS, entre 2 de janeiro de 2003 e 
1º de fevereiro do mesmo ano. 

Embora o Representado considera que não hou-
ve ofensa à ordem legal, trazendo como paradigma o 
exercício da Presidência do Conselho Administrativo 
da PETROBRAS e de outros conselhos pelo Exmo. 
Sr. Senador José Jorge, quando Ministro de Estado 
de Minas e Energia, a atitude do Parlamentar da outra 
Casa, da Casa Maior, certamente não justifica infringir 
dispositivo constitucional de cuja redação se pode in-
ferir que o gozo da prerrogativa de acumular mandato 
eletivo e o cargo no Poder Executivo não o exime de 
observar certos limites. 

A infração constitucional persiste independen-
temente da Legislatura em que ocorra. Com efeito, o 
Deputado José Dirceu não poderia incorrer em nenhum 
dos dispositivos do art. 54 desde a expedição do diplo-
ma, fato ocorrido em dezembro de 2002, data anterior 
à sua assunção à função de membro do Conselho Ad-
ministrativo da PETROBRAS. Vejamos a literalidade 
do dispositivo constitucional:

“Art. 54 – Os Deputados e Senadores 
não poderão:

I – desde a expedição do diploma:
firmar ou manter contato com a pessoa 

jurídica de direito público, autarquia, empre-
sa pública, sociedade de encomia mista ou 
empresa concessionária de serviço público, 
salvo quando o contrato obedecer a clausu-
las uniformes;

Aceitar ou exercer cargo ou função ou 
emprego remunerado, inclusive os que sejam 
demissíveis ad nutum nas entidades constan-
tes da alínea anterior...”

No dia 31 de janeiro de 2003, o Deputado José 
Dirceu foi exonerado pelo Presidente Lula para exercer 
o mandato nesta 52ª Legislatura. No dia 1º de fevereiro 
daquele ano solicitou o seu desligamento do Conselho 
Administrativo da PETROBRAS. Se precavia, naquela 
oportunidade, para não configurar a referida incompa-
tibilidade da legislatura atual, manifestando consciên-
cia da ilicitude que advinha do acúmulo do mandato, 
cargo e função que exercia na época.

Por essa curta passagem de 30 dias, como mem-
bro do Conselho Administrativo da PETROBRAS, cons-
tam 2 recebimentos por parte do Deputado José Dir-
ceu, um no dia 28 de janeiro de 2003, no valor de 
R$2.359,24, e outro no dia 7 de fevereiro de 2003, no 
valor de R$ 2.318,88, data esta já na 52ª Legislatura.

Por essa forma, em razão de sua investidura par-
lamentar e do conjunto de prerrogativas do mandato 
representativo, o congressista que ocupa o cargo de 
Ministro de Estado não fica isento da responsabiliza-
ção ético-disciplinar no que pertine ao decoro parla-
mentar.

Quando se cuida da violação do decoro parla-
mentar, a averiguação dessa infringência está condi-
cionada tão-somente à condição de ser detentor do 
mandato parlamentar, como fato próprio da investidu-
ra congressual, ou seja, conseqüente à diplomação e 
posse, que repercute sobre a instituição e o corpo le-
gislativo, não estando adstrito a hipótese de o infrator 
se achar no exercício do mandato na respectiva Casa 
do Congresso Nacional.
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Dispensada, por ora, a análise do sistema jurídico 
infraconstitucional, pode-se enfatizar que, se a posse 
no mandato parlamentar e o exercício no cargo de Mi-
nistro de Estado constituem prerrogativa excepcional 
do congressista, permanece este submisso à exigên-
cia também constitucional de respeito ao decoro par-
lamentar, como Congressista e como Ministro, sendo 
um abuso dessa prerrogativa motivação bastante, per 
se, para colocar o Parlamentar sob o inciso II, combi-
nadamente com o § 1º do art. 55 da Lei Maior.

Desçamos à exegese regimental que se mostra 
em evidente sinergia e harmonia com a hermenêutica 
constitucional. 

Com efeito, na redação atual do art. 244, intro-
duzida pela Resolução nº , de 2001, a Lei Interna, o 
Regimento Interno preceitua:

“Art. 244. O Deputado que praticar ato 
contrário ao decoro parlamentar ou que afete 
a dignidade do mandato estará sujeito às pe-
nalidades e ao processo disciplinar previsto 
no Código de Ética e Decoro Parlamentar, que 
definirá também as condutas puníveis.” 

Em nenhum quadrante se vincula, estritamente, 
ao exercício efetivo no âmbito da Casa Legislativa a 
tipificação da violação do decoro parlamentar ou da 
prática atentatória da dignidade do mandato.

As disposições do Código de Ética e Decoro Par-
lamentar, aprovadas pela citada Resolução n° 25, de 
2001, permitem firmar conclusão em sentido análogo 
de que as normas constantes do art. 1º e seu parágrafo 
único, de que deriva a competência do colegiado res-
pectivo para a instauração, a instrução e a deliberação 
de processo ético-disciplinar no caso de descumpri-
mento das normas relativas ao decoro parlamentar.

Ressalte-se o art. 17 do Capítulo VI do referido 
diploma, que trata do Sistema de Acompanhamento 
e Informação do Mandato Parlamentar da seguinte 
forma:

“Art. 17. O Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar deverá organizar e manter Sis-
tema de Acompanhamento e Informação do 
Mandato Parlamentar, mediante a criação de 
arquivo individual para cada Deputado, onde 
constem os dados referentes:

I – ao desempenho das atividades par-
lamentares, e em especial sobre:

a) cargos, funções ou missões que te-
nha exercido no Poder Executivo, na Mesa, 
em comissões ou em nome da Casa durante 
o mandato.”

Ao dispor em capítulo específico sobre criação de 
sistema de acompanhamento e informação do mandato 

parlamentar, mesmo que haja eventual desatualização 
de dados, fica clara a preocupação do legislador em 
elaborar norma interna corporis que preveja um sistema 
de acompanhamento às atividades do Parlamentar.

É inconcebível que, ao elaborar o nosso Código 
de Conduta, tenhamos atribuído ao Conselho o dever 
de acompanhar com especial interesse o desempenho 
das atividades do Parlamentar investido em cargo no 
Poder Executivo, transferindo competência para julgar 
os desvios éticos e morais exercidos no desempenho 
dessas atividades para outro Poder que não este. O 
dever de acompanhar e vigiar não pode estar desligado 
do poder de fiscalizar e julgar tais desvios. 

Afinal, uma norma expressa não pode ser ocio-
sa; não se pode criar mecanismo de controle sem 
resultado.

Por fim, cabe dizer que o Deputado José Dirceu 
assumiu o cargo de Ministro Chefe da Casa Civil, não 
só pelo seu conhecimento político, capacidade ou ami-
zade com o Exmo. Sr. Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, mas por ser Deputado Federal apto a realizar 
articulação política, efetuando contato direto entre o 
Poder Legislativo e o Poder Executivo. Jamais deixou 
de ser Deputado Federal.

Ao assumir o ônus de Ministro de Estado, jamais 
poderia abandonar a conduta, a postura imposta pelo 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, devendo 
obrigatoriamente atentar para a questão da dignidade 
e da honra a qual todo homem está sujeito, principal-
mente o homem público. Isso porque a questão do 
decoro parlamentar encontra-se ligada diretamente 
a esses 2 campos, sendo questão ética e moral, ne-
cessariamente.

A honra do homem público, especialmente o 
que exerce mandato político, representação máxima 
da democracia, não é somente a imagem pessoal do 
próprio Representado para consigo mesmo. A ques-
tão da honra é muito mais ampla. Envolve a imagem 
perante terceiros, perante a sociedade e seus pares 
da Casa Legislativa. Assim, mesmo estando tempora-
riamente fora do exercício do mandato, seus atos atin-
gem diretamente todas as inserções sociais do sujeito 
– homem público – haja vista a necessidade premente 
de, em todas as circunstâncias da vida quotidiana, ter 
o mesmo uma conduta digna.

Mesmo afastado do cargo de Deputado Federal, 
não deixou de ser representante do povo, estando ape-
nas temporariamente licenciado. Ainda que estivesse 
fora das atividades parlamentares por motivo de saúde 
ou qualquer outro, não deixaria de ser membro da Câ-
mara dos Deputados e do Congresso Nacional.

Logo, não há que se falar em impossibilidade de 
punição do representado por quebra do decoro parla-



03902 Quarta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

mentar porque não estava no exercício do cargo. Se 
o Deputado José Dirceu estivesse afastado do cargo 
não de forma temporária, mas definitiva, aí sim, pode-
ríamos concordar com sua argumentação de que não 
houve quebra do decoro parlamentar, pois não mais 
seria Deputado Federal, fato que o é.

Da argüição da inépcia da peça inicial.
Não procede a alegação do Representado de 

inépcia pela omissão de qual ou quais trabalhos le-
gislativos teriam tido seu regular andamento frauda-
do, nem qual ou quais deliberações teriam tido seu 
resultado alterado.

O Parlamentar defendente busca, com a argüição, 
transpor para o processo político e o juízo ético de ór-
gão congressual pressupostos institutos e formalidades 
próprios da ação penal, o que se revela um equívoco. A  
natureza do processo de mandato parlamentar é outra, 
atendendo a regras e conceitos diferentes.

O Representado tem clara consciência disso, 
tendo deixada anotada sua plena convicção de que 
“responde a um processo político, no qual as questões 
jurídicas não possuem o mesmo valor e importância 
que teriam em um processo judicial”.

De fato, as contribuições doutrinárias e jurispru-
denciais bem distinguem, conceitual e normativamente, 
os crimes comuns dos crimes políticos. 

Como se sabe, o próprio Supremo Tribunal Federal 
não apontou a prática de delito criminal pelo Sr. Colllor 
de Mello, o que não impediu o Congresso Nacional de 
cassar-lhe o mandato por injunção do desmando polí-
tico e do esquema de corrupção e pilhagem montado 
à sombra do supremo mandatário do País.

A Representação não é inepta, descrevendo fa-
tos que, efetivamente, podem conduzir à aplicação da 
penalidade de perda de mandato, indicando elementos 
suficientes para a instauração do processo.

Da pretensa inversão do rito processual (Fato 
alegado pelo Sr. José Luiz na nossa última reunião de 
finalização da instrução desse processo). 

Finalmente, quanto à solicitação feita pela defesa 
momentos antes de declararmos encerrado o processo 
no sentido de que se permitisse nova oitiva de suas 
testemunhas – pelo fato de o depoimento prestado por 
uma testemunha arrolada pelo Representante ter se 
dado depois das testemunhas de defesa –,  cumpre-
nos observar que a decisão da Presidência no sen-
tido do indeferimento pareceu-nos de todo acertada, 
evitando, a tal altura do feito, conceder medida que, 
no caso específico aqui examinado, seria meramente 
protelatória.

Cumpre lembrar que, como havíamos nos ma-
nifestado anteriormente por ocasião do primeiro pro-
testo do advogado sobre a ordem em que deveriam 

ser ouvidas as testemunhas, entendemos que o pro-
cesso de perda de mandato de Deputado obedece a 
regras próprias, as do Código de Ética e Decoro Par-
lamentar da Casa, tendo nas regras de processo civil 
ou penal fontes apenas subsidiárias do procedimento. 
O fato, por exemplo, de o Conselho de Ética e Deco-
ro Parlamentar não ter poder de autoridade judicial e 
não dispor de meios para conduzir coercitivamente as 
testemunhas arroladas pelas partes nos processos, é 
suficiente para demonstrar que a regra consagrada no 
art. 401 do Código de Processo Penal – no sentido de 
serem ouvidas, antes das de defesa, as testemunhas 
de acusação – não se compatibiliza com os poderes 
do Conselho. Esse tipo de procedimento, que deve 
estar concluído em prazo certo, não pode ficar com-
pletamente à mercê da disponibilidade para oitiva em 
primeiro lugar das testemunhas de acusação. Se não 
há gravame ou prejuízo, não cabe anulação, pois o 
processo não foi maculado. 

Ainda assim, no caso específico ocorrido no pre-
sente processo, considerando a possibilidade de que 
a defesa pudesse ter se sentido efetivamente prejudi-
cada, de algum modo, pelo depoimento prestado pela 
Sra. Kátia Rabello, arrolada pelo Representante, após 
a oitiva de suas 5 testemunhas, este Relator solicitou 
ao Presidente a abertura de prazo para que a defesa 
pudesse se manifestar, por escrito inclusive, sobre o 
conteúdo do testemunho. Isso, afinal, não foi feito pela 
defesa, que optou por requerer, momentos antes do 
encerramento da instrução, nova oitiva de depoimen-
tos, indeferida pela Presidência.

É de se observar que o conteúdo do depoimen-
to prestado pela testemunha do Representante não 
poderia, efetivamente, ser contraditado por nenhuma 
das testemunhas da defesa, que declararam perante 
este Conselho, quando ouvidas, não ter conhecimen-
to – como bem disse o Deputado José Luiz – dos 
empréstimos feitos pelo Banco Rural ao Partido dos 
Trabalhadores e à empresa SMP&B, nem da even-
tual participação do Deputado José Dirceu nessas 
transações, principal objeto do depoimento prestado 
pela Sra. Kátia Rabello no processo. Não tendo havi-
do contestação, na oportunidade aberta à defesa, de 
nenhum dos pontos abordados, concluímos não ter 
havido também nenhum prejuízo efetivo decorrente do 
depoimento ou da ordem em que foi tomado no pro-
cesso. Aliás, a ausência de prejuízo, pela oportunidade 
que teve a defesa de reagir, ficou evidente, não só ao 
se abrir o prazo para manifestação por escrito, mas 
também pelo fato de o Representado ter deposto pe-
rante o Conselho em último lugar, tendo tido, portanto, 
prévio conhecimento e toda a liberdade de corroborar 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 25 03903 

ou contraditar cada afirmação feita pela testemunha, 
Sra. Kátia Rabello. 

Postas todas essas considerações de caráter 
preliminar, passemos ao exame dos fatos apurados 
no curso do presente processo. 

DO MÉRITO
Da ética e decoro parlamentar.
 A Câmara dos Deputados é um órgão represen-

tativo do Poder Legislativo, sem qualquer hierarquia 
ou subordinação funcional em relação a outro Poder. 
É também conhecida como órgão primário de Estado 
porque detém e exerce propriamente as funções po-
líticas de Iegislar e fiscalizar os outros Poderes. Atipi-
camente, desenvolve outras atividades administrativas 
e judiciais outorgadas pela Carta Política vigente para 
serem desempenhadas por seus membros, segundo 
normas especiais e regimentos.

O Deputado Federal, agente político, vincula-
se diretamente ao Estado por meio de procedimento 
legal – ato administrativo –,  denominado investidura 
política, que se realiza através de eleição direta me-
diante sufrágio universal. O fundamento da investidura 
política no cargo – mandato eletivo – é o pleno gozo 
dos direitos políticos, não existindo necessidade de 
qualificação profissional, permanecendo em princípio 
no cargo durante período determinado – o período do 
mandato eleitoral. 

Os parlamentares só podem perder seus man-
datos políticos de duas formas. A primeira é adminis-
trativa, efetuada pelos seus pares no plenário da Casa 
Legislativa, através de votação secreta, tratando-se 
de “processo político”. O referido procedimento é um 
ato legislativo. A segunda é através da via judicial, se 
condenados por prática de crime, improbidade admi-
nistrativa ou crime eleitoral. É um ato judiciário.

Denomina-se processo legislativo o conjunto de 
estudos relativos à atividade política, especificamente 
à sistemática dos seus trabalhos. Tal conceituação é 
falha, no sentido de que não existe uma palavra mais 
adequada para exprimir o alcance total das produções 
inerentes às atividades do Parlamento. Prova de tal 
assertiva é que inexiste ato político como entidade au-
tônoma. Para evitar confusões e erros daí oriundos, a 
mais acertada denominação deveria ser procedimento 
parlamentar ou processo parlamentar, pois que o pro-
cesso político geralmente confunde-se com processo 
legislativo ou procedimento legislativo.

No caso do ato político, este será sempre um 
ato administrativo e de caráter executivo, legislativo 
ou judiciário, com a ressalva de que existirá sempre 
um fundamento político a embasá-lo. Logo, o veto é 
um ato executivo com fundamento político; a lei é um 
ato legislativo com fundamento político; a suspensão 

condicional de pena será um ato judiciário com fun-
damento político.

A diferença entre processo político de perda de 
mandato e processo jurídico de perda de mandato 
é que, no primeiro, não temos juizes togados e, no 
segundo, sim. Com relação à invalidação do ato ad-
ministrativo político decidido pelo Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar, somente a Câmara dos Depu-
tados tem autonomia para revogar o ato no Plenário. 
O mesmo princípio se aplica ao Poder Judiciário, que 
deve revogar seus atos administrativos, sentenças ou 
acordos quando forem eivados de vício, ilegalidade ou 
inconstitucionalidade. 

Logo, o processo político de cassação ou ato 
administrativo parlamentar de perda de mandato por 
quebra de decoro parlamentar é ato administrativo 
disciplinar típico – portanto, privativo da Câmara dos 
Deputados –,  pelo qual, o Poder Legislativo determina 
a punição do agente político por infração ao conjunto 
de regras morais, legais e éticas aplicáveis aos titula-
res do mandato eleitoral. 

Com efeito, no julgamento político, ao lado dos 
elementos de convicção, que alicerçam a consciência 
do julgador, comparece a dimensão da conveniência 
para o bem social e das instituições que possa advir 
o juízo político. Ambos os elementos são importantes, 
embora o segundo tenha um componente subjetivo. 
Mas qualquer deles, melhor ainda, a conjugação de 
ambos, dará legitimidade ao pronunciamento do órgão 
político por uma eventual decisão condenatória. 

A fundamentação da ética e decoro aqui refleti-
da se baseia em estudo do Prof. Oswaldo Ferreira de 
Melo, que define o emprego da palavra ética nos meios 
acadêmicos com três acepções:

Numa, faz referência a teorias que têm como ob-
jeto de estudo o comportamento moral, ou seja, como 
entende Adolfo Sanches Vasquez; “... a teoria que pre-
tende explicar a natureza, fundamentos e condições 
da moral, relacionando-a com necessidades sociais 
dos homens.” Teríamos, assim, nessa acepção, o en-
tendimento de que o fenômeno moral pode ser estu-
dado racional e cientificamente por uma disciplina que 
se propõe a descrever as normas morais, ou mesmo, 
com o auxílio de outras ciências, ser capaz de explicar 
valorações comportamentais. 

Um segundo emprego dessa palavra é conside-
rá-la uma categoria filosófica e mesmo parte da Filo-
sofia, da qual se constituiria em núcleo especulativo 
e reflexivo sobre a complexa fenomenologia da moral 
na convivência humana. A ética, como parte da Filo-
sofia, teria por objeto refletir sobre os fundamentos 
dos fatos morais.
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Numa terceira acepção, a ética já não é enten-
dida como objeto descritivo de uma ciência, nem tam-
pouco como fenômeno especulativo. Trata agora da 
conduta esperada pela aplicação de regras morais no 
comportamento social, o que se pode resumir como 
qualificação do comportamento do homem enquanto 
ser em situação.

Nessa  visão, os valores morais dariam o bali-
zamento do agir e a ética seria assim a moral em re-
alização, pelo reconhecimento do outro como ser de 
direito, especialmente de dignidade.

Essa terceira possibilidade do uso da palavra 
ética guarda conexão com o enunciado proposto pelo 
cientista político Max Weber como ética social ou de 
responsabilidade: é o agir consciente daquele que sabe 
das conseqüências de suas escolhas atitudinais, espe-
cialmente quando as normas éticas estão formando o 
núcleo axiológico da atributividade jurídica.

Significa então dizer que, sob esse aspecto, se a 
ética de convicção pode servir de critério para a pes-
soa emitir juízos e julgar os conflitos de seus próprios 
valores, será a ética social o critério para julgar o pro-
cedimento de cada um nas relações interpessoais. 
Embora a Ética, a Política e o Direito sejam categorias 
diferentes, são todas interagentes da conduta huma-
na: “Cabe à Ética decidir qual seja a resposta sobre o 
que é moralmente correto; ao Direito sobre que seja 
racionalmente justo e à Política sobre o que seja so-
cialmente útil.” Seriam esses três caminhos, aqueles 
que apontariam uma forma racional de buscar o bem, 
o bom e o belo na vida social.

No que diz respeito especificamente à ética e 
ao decoro parlamentar, trazemos a lume interessante 
contribuição da professora de Antropologia da UnB, 
Carla Costa Teixeira, em artigo intitulado “Decoro Par-
lamentar: a Legitimidade da Esfera Privada no Mundo 
Público”.

Segundo o ali exposto, a conceitualização de de-
coro parlamentar dá-se, portanto, em torno de 2 eixos: 
tipificação de atos impróprios ao exercício do mandato 
e avaliação da (in)dignidade ou (des)honra do compor-
tamento parlamentar. O primeiro limita-se a normatizar 
o desempenho de um papel social específico – o de 
representante político; o segundo pretende abarcar a 
totalidade da conduta do sujeito em questão, esteja ele 
ou não no exercício de suas funções políticas. Nesse 
sentido é que propõe ser a figura do “decoro” poten-
cialmente redefinidora de um espaço para a esfera 
privada e pessoal na vida política brasileira. O que, ao 
contrário dos “favorecimentos” políticos, vem reforçar 
o funcionamento das instituições representativas nos 
termos das chamadas democracias modernas.

Tendo como pano de fundo esse arcabouço te-
órico aos fatos trazidos ao conhecimento deste Con-
selho pelos depoimentos, documentos e alegações 
acostadas aos autos, passamos agora, como disse 
o nobre advogado, Dr. José Luís, ao apurado, às evi-
dências e às provas.

A peça de defesa escrita trazida aos autos pe-
los ilustres advogados do Representado limitou-se, 
quanto ao mérito, a negar formalmente as acusações 
constantes...

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – ... da 

Representação, consideradas “delirantes”. Segundo 
ali aduzido, “ao contrário do afirmado na leviana acu-
sação, uma leitura atenta (ou mesmo superficial) dos 
depoimentos prestados por Marcos Valério e sua mu-
lher Renilda mostra que nunca houve levantamento 
de fundos para pagar Parlamentares. O que existiu, 
segundo as declarações das pessoas diretamente 
envolvidas nos episódios – e o Representado só veio 
a conhecer os detalhes disso recentemente – foi a 
realização de empréstimos junto a instituições ban-
cárias para fazer frente a obrigações de campanhas 
eleitorais.” (grifamos)

Ora, com todas as vênias de estilo, Dr. José Luís, 
parece-nos que delirante estava a defesa ao apresen-
tar tais alegações ao Conselho. Então, nunca houve 
levantamento de fundos para pagar parlamentares? 
Então, a realização de empréstimos junto a instituições 
bancárias para fazer frente a obrigações de campanhas 
eleitorais era uma prática perfeitamente legal e aceitá-
vel? Então, tudo o que estamos vivenciando há cerca 
de 5 meses, e que tem estarrecido o País e chocado 
a opinião pública, é uma ilusão? Convenhamos, nem 
o próprio Representado parecia certo disso, tendo-se 
manifestado mais de uma vez, durante seus depoi-
mentos prestados, no sentido da necessidade de o PT 
fazer uma autocrítica, de apurar as responsabilidades, 
de se empenhar pela reforma política.

A defesa, na verdade, não enfrentou efetiva-
mente as questões importantes que emergem dos 
fatos narrados na Representação, como a quase total 
impossibilidade de que o esquema alcunhado como 
“valerioduto” pudesse ter sido orquestrado exclusiva-
mente pelas mãos do ex-tesoureiro Delúbio Soares. 
A defesa também não enfrentou a notória liderança e 
influência que continuou a exercer o Representado na 
condução da vida partidária, mesmo após ter deixado 
a Presidência do PT, em dezembro de 2002 – como 
bem disse o Deputado José Dirceu –,  e a relação por 
ele estabelecida com o indigitado Sr. Marcos Valério 
de Souza, principal pivô de todo esse esquema de 
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corrupção que vem sendo desvendado em diversas 
instâncias.

Lembramos que foi o próprio Representado quem 
admitiu (no depoimento prestado ao Conselho na con-
dição de testemunha, no Processo nº 1/05), quando 
questionado pelo Deputado Edmar Moreira, que pa-
recia inverossímil, não parecia “crível, pelo papel que 
eu tive na Presidência do PT durante sete anos, na 
Secretaria-Geral, cinco, na história do PT”, que não 
tivesse tido conhecimento de “todos esses emprés-
timos, de todas essas, entre aspas, ‘as trapalhadas’, 
cometidas pela Executiva Nacional do PT”, para usar 
as palavras do nobre Deputado Edmar Moreira em 
seu questionamento. Com efeito, não se consegue 
conceber, ninguém de bom senso o conseguiria, que, 
tendo sido o ex-Ministro José Dirceu o homem forte 
do Governo Lula na área política durante trinta me-
ses, o “capitão do time”, nas palavras do Presidente 
da República, o responsável direto pela articulação da 
base aliada no Congresso, o chefe, enfim, de toda a 
costura política do Governo, pudesse estar alheio ao 
gigantesco esquema de repasse irregular de verbas 
entre o PT e outros partidos da base aliada. Para usar 
novamente as palavras do Deputado Edmar Moreira, 
não era crível que “essa rapinagem aos cofres públicos 
da Nação, aos órgãos públicos federais, estatais e às 
vizinhanças de que tal possa ter ocorrido, que esses 
mirabolantes empréstimos bancários contratados pelo 
Sr. Delúbio Soares, em parceria com o Sr. Marcos Va-
lério” pudessem ter sido feitos sem o conhecimento 
do Representado.

O que se pôde apurar ao longo do processo, 
sem dúvida nenhuma, reforçou todas as convicções 
nesse sentido.

Entre as testemunhas arroladas pela defesa, a 
única pertencente ao Partido dos Trabalhadores, o 
Deputado Arlindo Chinaglia, quando perguntado por 
este Relator se acreditava ser possível que um escân-
dalo de tamanha amplitude pudesse ter sido montado, 
articulado e dirigido por um membro de menor expres-
são partidária como o Sr. Delúbio Soares, afirmou ser 
“público e notório que o Delúbio não poderia ter feito, 
e da forma como o fez, comprometendo a própria cre-
dibilidade do PT e nos colocando na condição de ter 
de dar explicações daquilo que a gente não conhece.” 
Mais adiante, questionado sobre a real influência do 
Deputado José Dirceu nas orientações do comando do 
PT após ter deixado a Presidência, respondeu que ele 
detinha, sim, “um peso político bastante grande”.

O próprio Representado, no depoimento presta-
do no Processo nº 1/05, acabou reconhecendo a ma-
nutenção de laços muito fortes com o partido e seus 

principais dirigentes, entre eles o Sr. Delúbio Soares. 
Confira-se um trecho:

“Eu mantive sempre uma relação de le-
aldade e franqueza com o Deputado Genoino, 
que foi Presidente do PT, com o Silvio Pereira 
e com o Delúbio Soares. Não é verdade que 
os abandonei. Simplesmente, chegamos à 
conclusão juntos, eu e o Genoíno, de que era 
hora de o Genoíno se afastar, porque os fatos 
eram mais do que evidentes que ele tinha que 
se afastar da presidência. Não tenho esse tipo 
de relação com meus companheiros de partido, 
com minhas companheiras de partido. Minha 
relação é leal, é fraterna. Também com o Silvio 
Pereira e com o Delúbio Soares” (...)

O Sr. Delúbio Soares, conforme admitiu o Repre-
sentado em seu depoimento, freqüentava regularmente 
a Casa Civil: uma vez a cada 2 meses, estimou ele.
Talvez um pouco mais, já que essa proximidade entre 
os 2 pôde ser constatada também por outra testemu-
nha da defesa, o Ministro da Justiça, Márcio Thomaz 
Bastos, que, apesar de não ser filiado ao PT, não estar 
na campanha em 2002, conviveu com o Representa-
do no Governo, tendo declarado a este Conselho: “É 
evidente que pude presenciar a relação pessoal e ins-
titucional entre o Deputado José Dirceu e o ex-Secretá-
rio de Finanças do Partido dos Trabalhadores Delúbio 
Soares, vinculação natural entre uma pessoa que foi 
presidente de um partido por muitos anos e outra que 
foi tesoureiro do mesmo partido.”

O Ministro Márcio Thomaz Bastos afirma cate-
goricamente sua desvinculação em relação ao Partido 
dos Trabalhadores e destaca seu desconhecimento 
a respeito de qualquer de suas atividades internas. 
Se isso se aplica ao presente, quando o Dr. Márcio 
Thomaz Bastos ocupa uma das pastas ministeriais 
de maior destaque no Governo Federal, maior ainda 
era seu distanciamento à época do fechamento das 
alianças feitas pelo Partido dos Trabalhadores visando 
às eleições de 2002.

Ocorre  que, segundo o que quer fazer crer o 
Deputado José Dirceu, sua relação com o Sr. Delúbio 
Soares e, por conseqüência, sua influência nas ques-
tões que tocam às finanças do PT se encerraram após 
as referidas eleições.

O fato é que o poder e a influência do Represen-
tado dentro do Partido dos Trabalhadores, na verda-
de, parecem nunca ter deixado de existir. O recente 
episódio envolvendo os candidatos à eleição interna 
do partido é uma evidência disso, tendo comprovado 
a força política do Deputado José Dirceu dentro do 
chamado campo majoritário, afastando do cenário da 
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disputa o também influente ex-Ministro e então candi-
dato a Presidente Tarso Genro.

Os elementos probatórios constantes dos pre-
sentes autos convergem, ainda, para um outro ponto 
inegável: a existência de uma relação entre o empresá-
rio Marcos Valério Fernandes de Souza e o Deputado 
José Dirceu, à época Ministro da Casa Civil, que, se 
não era de amizade, estava baseada, no mínimo, em 
interesses comuns.

O Deputado José Dirceu é bastante claro e convic-
to em seu primeiro depoimento, e eu quero destacar:

“Deputado JOSÉ DIRCEU – Eu conheço 
o Sr. Marcos Valério. Não me recordo onde o 
conheci, em alguma atividade social. Não te-
nho relação pessoal com ele de amizade, não 
tenho nenhuma relação com ele de Governo. 
Ele esteve na Casa Civil acompanhando a 
Diretoria do Banco Rural e esteve mais uma 
vez na Casa Civil, e não é fato que eu me co-
municava com ele por telefone”.

Mais adiante, tal convicção não é tão clara as-
sim:

“Deputado JAIRO CARNEIRO – então 
Relator – “É porque eu faria a seguinte indaga-
ção, que seria sobre contatos telefônicos que 
foram objeto de declarações da Sra. Karina 
em seus depoimentos. V. Exa. nega...

Deputado José Dirceu – Nego...
Deputado Jairo Carneiro – ... a existência 

dessas conversas telefônicas?
Deputado José Dirceu – ... da forma como 

ela disse, que telefonava para a secretária do 
Delúbio; a secretária do Delúbio ligava para 
mim. Todo mundo que me conhece sabe que 
não é preciso fazê-Io para falar comigo. 

Deputado Jairo Carneiro – E nunca houve 
conversas de V. Exa. com o Sr. Marcos Valério 
por telefone?”

Diferentemente da primeira indagação:

“Deputado JOSÉ DIRCEU – Não posso 
dizer isso. Estou dizendo que não tinha con-
tatos telefônicos regulares, que eu não tinha 
relação com ele regular, que eu não tinha ne-
nhuma relação pessoal de amizade com ele, 
muito menos qualquer tipo de tratamento que 
não fosse a ida dele à Casa Civil e os meus 
encontros sociais com ele”. 

No depoimento prestado à CPMI dos Correios, a 
Sra. Renilda de Souza, esposa do Sr. Marcos Valério, 
afirmou que o então Ministro José Dirceu participou de 
reuniões com diretores do banco BMG e que o Repre-

sentado tinha efetivo conhecimento dos empréstimos 
realizados pelo Sr. Marcos Valério junto a esse banco, 
e sobre o repasse dos recursos para o PT. É o que se 
depreende do trecho a seguir transcrito:

“O SR. RELATOR (Osmar Serraglio. 
PMDB-PR) – na CPMI dos Correios – Qual a 
vantagem que ele estava tendo em pôr todo 
o patrimônio a risco?

A Sra. Renilda Maria Santiago Fernan-
des De Souza – Não, ele falou que vantagem 
nenhuma e que ele se preocupou só em não 
ter desvantagens. O medo dele seria perder as 
contas que já possuía há anos com o Banco 
do Brasil, como acabou perdendo. Quer dizer, 
não adiantou nada.

E a única coisa que ele me falou foi que 
o Dr. – na época Ministro – José Dirceu sabia 
dos empréstimos. E eu perguntei como ele 
sabia. Ele falou que houve uma reunião da 
Direção do Banco Rural, em Belo Horizonte, 
no Hotel Ouro Minas, com o então Ministro 
José Dirceu, para resolver sobre o pagamento 
desses financiamentos feitos no Banco Ru-
ral. E que houve uma reunião em Brasília, 
da Direção do BMG, não sei os nomes, ele 
só me disse assim, uma reunião em Brasí-
lia, não sei onde essa, para acertar o paga-
mento das contas, porque o banco também 
quer receber.”

Em seu depoimento a este Conselho de Ética, 
a Sra. Kátia Rabello, Presidente do Banco Rural, foi 
bastante clara sobre a facilidade de trânsito do Sr. 
Marcos Valério junto à Casa Civil. Confiram-se alguns 
trechos:

“O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR 
– Agora, pelo que eu entendi, o Sr. Marcos 
Valério participou dessa reunião.

A SRA. KÁTIA RABELLO – Ele parti-
cipou.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR 
– Em que condição?

A SRA. KÁTIA RABELLO – Na condição 
de acompanhante do banco.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR 
– Acompanhante do Banco Rural?

A SRA. KÁTIA RABELLO – Do Banco 
Rural. É, ele foi um convidado nosso, já que 
tinha sido ele o facilitador do encontro.

O SR. CHICO ALENCAR – Ele também 
foi o facilitador? Ele fez a mediação para esse 
encontro do Banco Rural com a Casa Civil?

A SRA. KÁTIA RABELLO – Sim.”
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E mais adiante:

“O SR. CHICO ALENCAR – Esse segun-
do encontro, se não me engano, é um jantar 
em Belo Horizonte com o Ministro?

A SRA. KÁTIA RABELLO – Sim.
O SR. CHICO ALENCAR – Também foi 

agendado pelo Sr. Marcos Valério? Foi ele 
quem falou da possibilidade que o Ministro 
estaria em Belo Horizonte? Foi o Sr. Marcos 
Valério?

A SRA. KÁTIA RABELLO – Sim.”
E ainda:

“A SRA. KÁTIA RABELLO – Não, na 
verdade o Marcos era um facilitador de... Era 
um marcador de encontros, digamos assim. 
Ele não demonstrava, através disso... Eu nem 
sei se era ele quem marcava. Eu não sei qual 
era o relacionamento que ele tinha com essas 
pessoas, entende? Ele era uma pessoa que 
transitava dentro do banco com alguma assi-
duidade, conhecia os desejos, enfim, os pleitos 
do banco, e se ofereceria para, através dos 
contatos dele, criar essa interlocução.”

Em outro trecho do depoimento, essa facilidade 
de o Sr. Marcos Valério marcar o encontro é melhor 
explicada:

“A SRA. DEPUTADA ANGELA GUA-
DAGNIN – A senhora acha difícil marcar... 
um empresário marcar audiência com o Mi-
nistro?

A SRA. KÁTIA RABELLO – Acho.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAG-

NIN – E especificamente com o Ministro José 
Dirceu, quando então Ministro?

A SRA. KÁTIA RABELLO – Eu não pos-
so dizer que seja difícil ou não, porque nós não 
tentamos anteriormente. Então, eu não posso 
dizer. Mas, de uma maneira geral, acho que 
não é fácil, principalmente para nós que temos 
a nossa sede em Belo Horizonte. É um banco 
relativamente pequeno. Não é fácil, não.”

Sobre o encontro do pai da Sra. Kátia Rabello, 
Sr. Sabino Rabello, com o então Ministro, o Deputado 
Carlos Sampaio indaga:

“O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO 
– Foi ele que pediu ao Marcos Valério?

A SRA. KÁTIA RABELLO – Eu não te-
nho certeza de que foi ele que marcou, que 
foi ele que agendou, mas eu sei que ele era 
o ponto em comum entre o partido e o Banco 
Rural. Então eu imagino que tenha sido atra-

vés dele, mas pode ter sido através de... Ele 
através de uma outra pessoa, entende, eu não 
participei disso.”

O depoimento à CPMI dos Correios do Sr. Ricardo 
Guimarães, Presidente do BMG, também é revelador 
desse papel de “facilitador” exercido pelo Sr. Marcos 
Valério de Souza junto à Casa Civil e ao então Ministro 
José Dirceu. O depoente afirmou ter sido ele o respon-
sável pela marcação de uma audiência entre o banco 
e o Ministro. Pergunta o Deputado Gustavo Fruet:

“O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet) 
– A primeira pergunta – e eu queria pergun-
tar desta coincidência: no dia 20 de fevereiro, 
houve uma reunião da diretoria do BMG com 
o Ministro-Chefe da Casa Civil, José Dirceu.

O SR. RICARDO GUIMARÃES – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet)- 

Qual foi o objeto dessa reunião?
O SR. RICARDO GUIMARÃES – O ob-

jeto foi uma inauguração que nós... de uma 
empresa alimentícia de produtos enlatados 
que a minha família tem na cidade de Luzi-
ânia. A gente ia fazer uma inauguração, e foi 
a oportunidade para convidar o Ministro José 
Dirceu para estar presente.

O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet) – E 
o Marcos Valério e o Delúbio acompanharam 
essa audiência?

O SR. RICARDO GUIMARÃES – Sim. 
Os dois.

O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet) 
– Os dois. E comentaram sobre esse emprés-
timo? Há coincidência de um empréstimo ter 
sido três dias antes, e o outro, quatro dias 
depois?

O SR. RICARDO GUIMARÃES – Não.
O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet) – E 

quem marcou a audiência na Casa Civil?
O SR. RICARDO GUIMARÃES – Mar-

cos Valério.”

Esse trecho, aliás, contém uma revelação interes-
sante: a presença do Sr. Delúbio Soares, tesoureiro do 
Partido dos Trabalhadores, numa reunião supostamen-
te destinada apenas a convidar o então Ministro José 
Dirceu para a inauguração de uma empresa alimentí-
cia. Coincidência relevante quando se tem em conta 
que, apenas três dias antes, esse mesmo tesoureiro 
conseguira o empréstimo, em nome do PT, junto ao 
mesmo banco; e, quatro dias depois, a empresa do Sr. 
Marcos Valério levantaria novo empréstimo, também de 
interesse do PT. Se o assunto tratado na reunião era 
de caráter institucional, ou ligado às funções exclusi-
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vamente de governo do Ministro José Dirceu, o que o 
Sr. Delúbio Soares estaria fazendo lá?

Ainda em relação ao depoimento do Sr. Ricardo 
Guimarães, destacamos um trecho em que confirma 
o pedido de emprego feito pelo Sr. Marcos Valério em 
favor da Sra. Maria Ângela Saragoça, ex-mulher do 
Deputado José Dirceu:

“O SR. PRESIDENTE (Deputado Gusta-
vo Fruet) – Como é que ela foi apresentada? 
Quem solicitou a contratação da Sra. Maria 
Angela?

O SR. RICARDO GUIMARÃES – Quem 
pediu foi o Sr. Marcos Valério.”

E mais adiante:
“O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA 

DE SÁ – Mas quem pediu? Foi o Zé Dirceu?
O SR. RICARDO GUIMARÃES – Quem 

pediu foi o Marcos Valério.”
Sobre esse assunto e também sobre o 

empréstimo do Banco Rural à sua ex-mulher, o 
Deputado Dirceu assim se manifestou durante 
seu último depoimento a este Conselho: “Não 
participei, não fui informado, não fui consulta-
do”, uma vez que “minha ex-esposa tem vida 
pessoal, profissional e familiar própria. Há mais 
de 15 anos estou separado”.

No entanto, em nota divulgada pela Sra. Ângela 
Saragoça, ela relata que procurou o ex-marido, então 
Ministro da Casa Civil da Presidência, José Dirceu, 
“no segundo semestre de 2003” – e vamos nos atentar 
para as datas –,  para pedir ajuda, pois não tinha renda 
suficiente para adquirir um apartamento maior. E , a 
partir daí, tudo começou a mudar em sua vida acele-
radamente. Na nota, a Sra. Ângela conta que, naquele 
mesmo segundo semestre de 2003, foi apresentada 
ao Sr. Marcos Valério pelo então Secretário-Geral do 
PT, Sílvio Pereira, que, comumente, despachava com 
o Ministro José Dirceu no Palácio do Planalto. Já em 
outubro do mesmo ano, o BMG a “convidou” para traba-
lhar lá, conforme confirmou o Sr. Ricardo Guimarães em 
depoimento à CPMI dos Correios, em 21 de setembro 
de 2005, conforme transcrito anteriormente. Até hoje, 
a Sra. Ângela Saragoça trabalha no Departamento de 
Recursos Humanos do BMG, em São Paulo.

Ainda de acordo com a nota divulgada pela Sra. 
Ângela Saragoça, em novembro de 2003, apenas cerca 
de dois meses depois de ter, como disse, conhecido 
o Sr. Marcos Valério, o sócio do empresário numa de 
suas empresas, Sr. Rogério Lanza Tolentino, o mes-
mo que tomou um dos empréstimos para o PT, de 10 
milhões de reais ao BMG, comprou o apartamento da 
Sra. Ângela, localizado em São Paulo. Segundo o Sr. 

Tolentino, foram pagos 115 mil reais pelo imóvel. Vale 
ressaltar que, até aquele momento, o Sr. Tolentino, que 
mora em Belo Horizonte, nunca tinha se interessado 
por um apartamento em São Paulo.

O fato da compra e venda do apartamento foi 
relatado neste Conselho de Ética pelo Deputado Car-
los Sampaio, e confirmado pelo Representado, con-
forme se lê do seguinte trecho da audiência de 27 de 
setembro de 2005:

“O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO 
– Já finalizando, Sr. Presidente, eu apenas tra-
go ao conhecimento de V.Exa. e do depoente 
que o advogado Rogério Tolentino, agora na 
Subcomissão dos Correios, ele, como sócio 
do empresário Marcos Valério, disse, há pou-
co, em depoimento à Sub-Relatoria de Movi-
mentações Financeiras, que sabia, no fim de 
2003, que havia comprado um apartamento 
da ex-mulher do Deputado José Dirceu, então 
Ministro Chefe da Casa Civil, Maria Ângela Sa-
ragoça, na Capital paulista: “Me foi colocado 
que o apartamento era de uma ex-mulher do 
José Dirceu”, afirmou Tolentino. “É claro que, 
quando me foi solicitado que comprasse esse 
apartamento, estava embutido que essa tran-
sação estaria nos ajudando.”

É ele falando por ele, evidentemente não envol-
vendo diretamente V.Exa., mas é mais um a afirmar 
isso. E o próprio Presidente do BMG confirma que re-
almente atendeu a um pedido de Silvio Pereira para 
empregá-Ia. Eu só queria que V.Exa. tivesse conheci-
mento disso, porque em que pese...

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIRCEU – Eu tenho 
conhecimento...”

Depois que o Sr. Tolentino comprou às pressas 
o apartamento da Sra. Ângela Saragoça, logo em se-
guida, o Banco Rural – a outra instituição financeira 
que emprestara dinheiro ao PT por interveniência do 
Sr. Marcos Valério – emprestou à ex-mulher do Sr. Dir-
ceu 42 mil reais para ela comprar outro apartamen-
to. O próprio empresário Marcos Valério declarou ao 
Ministério Público Federal que ajudou a Sra. Ângela 
Saragoça naqueles meses.

A Presidente do Banco Rural, Sra. Kátia Rabello, 
reconhece que o empréstimo à Sra. Ângela Saragoça 
foi um pedido feito pelo Sr. José Augusto Dumont, Vice-
Presidente do Banco Rural, falecido em abril de 2004. 
No entanto, é preciso levar-se em conta que aquele 
dirigente do banco, conforme dito pela Sra. Kátia, “tinha 
uma relação muito forte com Marcos Valério”, a mesma 
pessoa que se disponibilizou a obter esse empréstimo. 
“O José Augusto ficava em Belo Horizonte e eu tenho 
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conhecimento de um telefonema do José Augusto para 
a pessoa que operacionalizaria esse empréstimo em 
São Paulo”, afirma a Sra. Kátia Rabello.

Outro fato importante neste caso é que, conforme 
a Sra. Kátia Rabello, não era prática e rotina do banco 
oferecer esse tipo de empréstimo. Tal operação fugia 
do nicho de mercado do banco, destinado às médias 
e pequenas empresas. “É um valor mínimo, apenas 
não faz parte do foco de negócio do banco e foi feito a 
pedido do Zé Augusto, que tem relações íntimas com 
Marcos Valério.”

Ou seja, bastou que a Sra. Ângela Saragoça 
pedisse ajuda ao ex-marido, o então todo-poderoso 
Ministro Chefe da Casa Civil, José Dirceu, para que 
em aproximadamente três meses – fato iniciado no se-
gundo semestre de 2003 – sua vida desse uma volta 
de cento e oitenta graus, ficando, pelo menos finan-
ceiramente, resolvida.

Diante da participação do Sr. Marcos Valério nes-
ses episódios da vida particular do Sr. José Dirceu, 
é inconteste a proximidade entre ambos, e não uma 
questão casual e social.

Para o Deputado José Dirceu, o dinheiro desti-
nado a esses pagamentos, proveniente do chamado 
“valerioduto”, é produto de empréstimos feitos pelo 
PT e pelo Sr. Marcos Valério para pagar campanhas 
eleitorais. Mas, conforme disse o Deputado Dirceu, em 
recente entrevista à Folha de S.Paulo, o problema é 
que não se quer aceitar essa “tese”. Ora, “tese”? Como 
vamos dizer “tese”? O Deputado não deveria estar li-
dando com fatos? Esses são os fatos, Dr. José Luis? 
Fatos são todos verdadeiros. Tese, nesse caso, foi ato 
falho do Deputado José Dirceu, pois “tese” pode ser 
verdadeira ou falsa. Tese é algo que se tenta construir; 
tese serve como justificativa de defesa.

É importante lembrar também que o Sr. Marcos 
Valéria e sua mulher, a Sra. Renilda Maria Santiago de 
Souza, em depoimentos na CPMI dos Correios, afir-
maram e confirmaram reuniões entre o Sr. José Dirceu 
e dirigentes dos bancos Rural e BMG. O Sr. Marcos 
Valério ressaltou, já em depoimento à Procuradoria-
Geral da República, que os empréstimos para o PT 
feitos pelos bancos Rural e BMG foram avalizados 
pelo então Ministro José Dirceu: “O Sr. Delúbio escla-
receu que o então Ministro José Dirceu e o Secretário 
Silvio Pereira eram sabedores dessa operação de em-
préstimo para o partido e, em alguma eventualidade, 
garantiriam o pagamento junto às empresas do decla-
rante”. Essa afirmação é de uma prova testemunhal, 
Dr. José Luis. 

Segundo levantamento das CPMls dos Correios 
e da Compra de Votos, já foram rastreados pelo menos 

55 milhões de reais que circularam pelo “valerioduto”, 
desaguando em Parlamentares e partidos políticos.

De acordo com o Representado, em seu depoi-
mento em 27 de setembro de 2005, “aceitar o relatório 
das CPls é aceitar que se organizou no Brasil o sistema 
do ‘mensalão’, o sistema de nomeações para alimen-
tar o ‘mensalão’ ou os partidos”. Ou seja, de acordo 
com ele próprio, o esquema de repasse de recursos 
para Parlamentares, provado pelas CPMls em curso 
no Senado, depois do cruzamento de uma série de 
depoimentos e de dados sigilosos, é inverossímil. O 
Sr. José Dirceu, então, estaria disposto a desmerecer, 
a menosprezar, a desmentir todo o trabalho feito até 
agora por três Comissões do Congresso Nacional que, 
entre Parlamentares e técnicos, reúnem 200 pessoas 
ou mais? Além disso, ao realizarmos o cruzamento 
entre os sigilos bancários e telefônicos e as datas das 
votações de interesse do Governo na Câmara dos 
Deputados, percebemos que se encaixam.”

Aqui, Dr. José Luís, vamos para alguns cruza-
mentos que foram feitos pelo nosso trabalho, que vão 
trazer a V.Exa. não só mais evidências, mas provas de 
que isso existiu. 

“Em junho de 2004, o “valerioduto” des-
pejou 247 mil reais nos cofres do PT. Entre 
janeiro e maio de 2004, teriam sido 9 milhões, 
622 mil, 806 reais e 94 centavos. Nesse pe-
ríodo, foram votadas no Congresso medidas 
provisórias que enfrentavam muitas resistên-
cias, como a do PIS-PASEP, da COFINS; as 
Medidas Provisórias nºs 177, 144 e 145; a da 
Biossegurança; a da antecipação da CIDE.

Outra história interessante rastreada no 
que está disponível nas quebras de sigilo te-
lefônico ocorreu em maio de 2003, no mês em 
que o Governo conseguiu aprovar no Congres-
so a polêmica Medida Provisória n° 113, que 
liberou a comercialização da safra de 2003, 
que continha transgênicos. No dia 13 de maio 
de 2003, a Medida Provisória acabou sendo 
retirada de pauta na última hora porque o Go-
verno viu que iria perder a votação. No dia 12 
de maio de 2003, de acordo com a quebra de 
sigilo telefônico do Sr. Marcos Valério, ele faz, 
de Belo Horizonte, uma ligação para a Presi-
dência da Câmara dos Deputados. O Presiden-
te da Casa, então, era o Deputado João Paulo 
Cunha. No dia seguinte, 13 de maio, o Sr. Mar-
cos Valério faz outra ligação para a Presidência 
da Câmara dos Deputados, desta vez de São 
Paulo. Nesse mesmo dia, ainda de São Paulo, 
o Sr. Marcos Valério telefona para o Diretório 
Nacional do PT, em São Paulo. Novamente, 
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no dia 14 de maio de 2003, agora falando de 
Brasília, o Sr. Marcos Valério telefona 6 vezes 
distintas para o Diretório Nacional do PT, em 
São Paulo. Nesse mesmo dia 14 de maio de 
2003, ainda estando em Brasília, o Sr. Marcos 
Valério telefona para o Banco Rural. Ainda nes-
se dia 14 de maio de 2003, a MP dos transgê-
nicos é aprovada no plenário da Câmara dos 
Deputados. No dia 15 de maio de 2003, já de 
volta a Belo Horizonte, o Sr. Marcos Valério 
telefona para o Sr. Delúbio Soares. E no dia 
19 de maio de 2003, o Sr. Marcos Valério faz 
nova sucessão de telefonemas, a partir de São 
Paulo, para o Diretório Nacional do PT, para 
o Sr. Delúbio Soares, para a Presidência da 
Câmara dos Deputados, para a Multi-Action 
Empreendimentos Ltda., uma das empresas 
de Marcos Valério, e para os bancos Rural e 
BMG. Para o BMG, o Sr. Marcos Valério tele-
fonou 2 vezes nessa data. Em maio de 2003, 
de acordo com o cruzamento de dados feito 
pela CPMI dos Correios, o “valerioduto” der-
ramou 750 mil reais no PT e 250 mil reais no 
PTB. Ao  todo, naquele mês, foram identifica-
dos 29 telefonemas do Sr. Marcos Valério para 
os bancos Rural e BMG, para a Presidência 
da Câmara dos Deputados, para o Sr. Delúbio 
Soares e para o Diretório Nacional do Partido 
dos Trabalhadores.

Além disso, a CPMI dos Correios já de-
tectou, de setembro de 2004 a junho de 2005, 
mais de 240 ligações entre a sede nacional do 
PT e a SMP&B, localizada em Belo Horizonte, 
apesar de só ter sido identificado, até agora, 
um último repasse desse dinheiro das contas 
do Sr. Marcos Valério para Parlamentares e 
partidos políticos em setembro de 2004.

Sobre a denúncia constante da Repre-
sentação apresentada pelo PTB, declarou o 
Deputado José Dirceu, durante seu último 
depoimento a este Conselho: “Estou cada vez 
mais convencido de minha inocência”, como 
se inocência tivesse gradações variadas. Ino-
cência é inocência. Culpa é culpa. Ou o Sr. 
Dirceu é inocente ou é culpado. Nesse mesmo 
depoimento, ele afirma que irá responder “no 
Supremo Tribunal Federal por crime de res-
ponsabilidade, por improbidade administrativa, 
por qualquer outro crime”. Então sua inocência 
não estaria tão clara assim?

Falando em sua defesa, o Deputado José 
Dirceu se embasa nas declarações do Sr. De-
lúbio Soares, dos bancos, da Sra. Renilda e 

do Sr. Marcos Valério, para afirmar que nunca 
levantou fundos junto aos bancos. Mas não 
confere credibilidade ao Sr. Marcos Valério e 
à Sra. Renilda quando esses afirmam que ele 
sabia dos empréstimos e que, por isso, haveria 
uma garantia de que tais empréstimos seriam 
quitados junto ao Sr. Valério. O Sr. Delúbio nega 
tal fato, mas não podemos esquecer que, por 
mais uma coincidência deste processo, ele é 
uma pessoa de confiança do Representado. 
Além disso, mais uma vez o Representado se 
vale das declarações do Sr. Marcos Valério e 
da Sra. Renilda para afirmar que nenhum dos 
dois confirmou que os recursos levantados 
junto aos bancos seriam para pagamento de 
Parlamentares.

A maioria dos nomes de sacadores des-
ses valores são de Parlamentares ou de pes-
soas ligadas a eles, e as datas de liberação 
de recursos coincidem com as votações de 
interesse do Governo na Câmara. Somente o 
BMG emprestou ao PT 2,4 milhões de reais, 
em 17 de fevereiro de 2003, e 40,4 milhões 
de reais às empresas de Marcos Valério, en-
tre 2003 e 2004. Esses 40,4 milhões de reais 
também teriam sido repassados ao partido. 
Em 20 de fevereiro de 2003, três dias depois 
de o primeiro empréstimo ter sido concedido 
pelo BMG, a diretoria do banco teve uma au-
diência com o então Ministro da Casa Civil, 
José Dirceu. E aí, outros três dias depois, em 
24 de fevereiro de 2003, a SMP&B, a empresa 
do Sr. Marcos Valério responsável pela maioria 
dos saques no esquema do caixa 2, fechou a 
primeira operação financeira com o BMG, no 
valor de 12 milhões de reais.

A Sra. Kátia Rabello, Presidente do Ban-
co Rural, respondeu assim quando indagada 
sobre se o Deputado José Dirceu tinha conhe-
cimento do empréstimo feito pelo Banco Rural 
ao PT: “Do meu conhecimento, não, mas não 
posso falar pelos demais dirigentes do Banco 
Rural”. Segundo a Sra. Kátia Rabello, esse 
empréstimo, no valor de 3 milhões de reais, 
concedido em maio de 2003, é bastante nor-
mal, com juros de mercado, e de uma quantia 
relativamente pequena em relação aos ativos 
do banco. Mas é importante notar que essa foi 
a primeira vez que o banco celebrou emprésti-
mo diretamente com um partido político.

Ela demonstrou surpresa ao ser per-
guntada sobre o uso, por uma funcionária da 
SPM&B, de uma sala reservada dentro do Rural 
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para efetuar os pagamentos a Parlamentares e 
seus assessores. Para a Presidente do Banco 
Rural, tal fato é “absolutamente anormal”. O 
procedimento, segundo a Sra. Kátia Rabello, 
só é normal para pagamentos realizados por 
funcionários do banco a seus clientes, mas 
não quando se trata de terceiros.

Em 1998, o Sr. Marcos Valério já havia se 
utilizado do expediente de solicitar empréstimos 
ao Banco Rural para abastecer campanhas 
políticas, mas não conseguiu pagar a dívida 
de 9 milhões de reais. Por isso, o banco ce-
lebrou um acordo com o devedor: recebeu 2 
milhões de reais, e o restante seria pago com 
serviços de publicidade. Segundo a Sra. Kátia 
Rabello, isso estava de acordo com a política 
adotada pelo Sr. José Augusto Dumont – e 
cabe ressaltar que, no período da celebração 
do empréstimo, ela não tomava conhecimento 
disso e que o Dr. José Augusto Dumont veio 
a falecer em 2004 – de “salgar carne podre”, 
ou seja, de receber aquilo que é possível de 
um cliente que não está tendo condições de 
pagar. A decisão de emprestar dinheiro nova-
mente às empresas do Sr. Marcos Valério foi 
tomada mediante o crescimento de sua movi-
mentação financeira. No entanto, as garantias 
aceitas foram frágeis, as mesmas do emprésti-
mo malsucedido anteriormente: contratos das 
empresas do Sr. Marcos Valério com o Governo. 
Segundo a Sra. Kátia, o que mais chamou a 
atenção foi o contrato com o Banco do Brasil, 
que aumentou de valor no Governo atual.

No depoimento que prestou ao Conselho 
em 27 de setembro de 2005, consta o relato da 
ida do então ex-Ministro da Casa Civil à casa 
do então Deputado Roberto Jefferson. O ob-
jetivo da visita, que contou com a participação 
do Deputado José Múcio (PTB), do Ministro 
Mares Guia (PTB) e do então articulador po-
lítico, Deputado Aldo Rebelo, era convencer 
o Sr. Roberto Jefferson a retirar sua assina-
tura do documento que pedia a instauração 
da CPMI dos Correios. O Representado jus-
tifica assim sua participação: “Fiz a demanda 
porque julgava correta, porque julgava que a 
CPI dos Correios não era necessária, porque 
nós já estávamos fazendo uma investigação”. 
O Deputado Roberto Jefferson, naquele mo-
mento, retirou sua assinatura.

Isso demonstra que o Deputado José 
Dirceu continuou trabalhando na articulação 

política do Governo, ainda que dele não mais 
fizesse parte.

Em seu primeiro depoimento ao Conselho 
de Ética, em 2 de agosto de 2005, como tes-
temunha no Processo nº 01/2005, que culmi-
nou com a cassação do Sr. Roberto Jefferson 
– e, portanto, tendo prestado compromisso de 
falar somente a verdade sobre o que lhe foi 
perguntado –,  o Deputado José Dirceu afirma 
ter responsabilidade política sobre todos os er-
ros cometidos pelo Partido dos Trabalhadores, 
por ser membro de seu Diretório Nacional. O 
Deputado Dirceu afirma ainda não poder ser 
responsabilizado pelos empréstimos feitos 
junto às empresas do Sr. Marcos Valério. “Ali-
ás, as diretorias dos bancos (BMG e Rural) já 
afirmaram isso. Já discutiram isso comigo”, diz 
o Deputado José Dirceu. Pode-se depreender 
disso que os empréstimos, em algum momen-
to, foram discutidos pelo Representado e os 
responsáveis por esses bancos.

Esses empréstimos podem ter sido boas 
garantias para intensificar tais relações bem-
sucedidas e que frutificaram até o Palácio do 
Planalto. No pretérito, beneficiaram o PT, sendo 
judicioso ao conceder empréstimos que o Ban-
co Central determinou o provisionamento dos 
mesmos por descumprimento das normas re-
gulamentares, mas trazendo outros dividendos 
que compensariam aqueles. A dívida foi pedra 
fundadora de incremento de vínculos daqueles 
bancos com instituições públicas, partido polí-
tico, pessoas importantes do Governo, do PT e 
do meio publicitário. Os bancos investiram di-
nheiro para que esses vínculos prosperassem. 
Foi o marco zero rumo a melhores negócios – a 
contrapartida –,  evidenciado pelo fato de que, 
sem ter havido pagamentos dos empréstimos, 
os bancos não tomaram as normais providên-
cias para receber seus créditos, até que todo 
esse escândalo viesse à tona. 

É importante esclarecer aqui que, con-
forme noticiado na imprensa nacional e já ave-
riguado pela CPMI dos Correios, os bancos 
Rural e BMG tiveram pontuais benefícios no 
Governo Lula. O BMG, por exemplo, lidera o 
mercado de crédito consignado (empréstimo 
descontado em folha de pagamento) para apo-
sentados no País. E o histórico dessa opera-
ção deixa algumas dívidas quanto à lisura do 
processo. Como é de conhecimento, em 17 de 
fevereiro de 2003, o BMG concede empréstimo 
de 2,4 milhões de reais ao PT. Três dias de-
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pois, a diretoria do banco é recebida pelo ex-
Ministro na Casa Civil. Alguns meses depois, 
em 18 de setembro de 2003, o Governo edita 
a medida provisória que permite instituições 
financeiras diferentes daquela onde o cliente 
tem conta operarem com o crédito consignado, 
“evidentemente para aumentar a concorrência”, 
como explicou o Deputado José Dirceu, no dia 
02 de agosto de 2005, ao Conselho de Ética. 
No caso do nicho voltado aos aposentados, o 
BMG foi o primeiro banco privado a fechar o 
acordo, com uma vantagem de 5 meses sobre 
os demais interessados. Segundo o Repre-
sentado, tal fato é explicado, pura e simples-
mente, porque o banco tinha knowhow nessa 
área, em que já atuava em Minas Gerais. Mas 
é importante e preciso ressaltar e lembrar que, 
depois de entrar nesse setor, o BMG cresceu 
233% e passou a figurar entre as 50 maiores 
instituições financeiras do País.

O Banco Rural viu seus investimentos dos 
fundos de pensão de empresas estatais cresce-
rem em sua carteira, conforme informado pelo 
Deputado Carlos Sampaio durante depoimento 
da Sra. Kátia Rabello. No caso da PETROS, 
o fundo de pensão da PETROBRAS, não ha-
via qualquer investimento no banco durante o 
Governo passado. No início do Governo Lula, 
foi aplicada a quantia de 5 milhões de reais, 
aproximadamente. Já no segundo semestre de 
2003, a PETROS aumentou esse investimento 
em cerca de 371%, já com o investimento de 
24 milhões de reais.

Um fator bastante interessante na relação 
entre o Representado e os bancos BMG e Ru-
ral diz respeito ao teor assumido pelas partes 
dos encontros que ocorreram dentro e fora da 
Casa Civil. Em sua grande maioria, eles diziam 
respeito a assuntos de responsabilidade do 
Banco Central e do Ministro da Fazenda, não 
sendo, portanto, de competência da Casa Civil. 
Por exemplo, o destino da massa liquidanda 
do Banco Mercantil de Pernambuco em poder 
do Banco Central. De acordo com a Sra. Kátia 
Rabello, em seu depoimento ao Conselho de 
Ética, no Governo anterior, cabia apenas ao 
Banco Central tratar de tal assunto.

Aliás , o assunto “Banco Mercantil de 
Pernambuco” é também ponto de contradição 
no depoimento prestado pelo Representado 
no dia 27 de setembro de 2005, já que Dirceu 
afirma que jamais os bancos Rural e Mercantil 
propuseram algo com relação ao Banco Mer-

cantil de Pernambuco. No entanto, vários tre-
chos de seu depoimento mostram justamente 
o contrário. Ele tratou, sim, de tal assunto com 
a Sra. Kátia Rabello.

E como acontece em várias passagens 
desse processo, mais uma coincidência diz 
respeito à agenda do então Ministro José Dir-
ceu no dia 11 de janeiro de 2005. Nessa data, 
conforme amplamente divulgado pelos jornais 
nacionais, o Representado recebe em seu ga-
binete o Presidente do Banco Espírito Santo, 
Sr. Ricardo Espírito Santo, que por acaso é 
acionista majoritário da Portugal Telecom. Ain-
da coincidentemente, a audiência é agendada 
pelo Sr. Marcos Valério e também acompanha-
da de perto pelo publicitário mineiro.

Como bem dito pelo Representado no 
dia 27 de setembro de 2005, nunca houve 
relação dele com a Portugal Telecom, de ne-
nhum tipo, nem administrativa, nem funcional, 
mas, como diz nesse mesmo depoimento, “nos 
termos que o deputado Roberto Jefferson, co-
locou, eu não tenho nada a ver. Não partici-
pei do que ele está dizendo. Se eu recebi ou 
não a Portugal Telecom, ou se eu estivesse 
em Portugal em reuniões com empresários e 
que a Portugal Telecom estivesse presente, é 
outra questão”.

Vamos, Dr. José Luis, a mais uma evidência que 
não seja ilação ou mero indício.

“Outro episódio relevante envolve a figura do Sr. 
Roberto Marques e a autorização da SMP&B e do 
Banco Rural para o saque no valor de 50 mil reais. 
Segundo o Representado, o caso é de “uma plantação 
de um documento não reconhecido pela CPI que não 
corresponde aos documentos oficiais. Não há saque e 
o saque foi realizado no mesmo dia, no mesmo número 
de cheque, no mesmo valor, por Luiz Carlos Mazano”’. 
No entanto, conforme documentos da própria CPMI dos 
Correios e integrantes deste processo, o que aconte-
ceu na verdade foi a troca dos nomes dos recebedores, 
ainda que não seja explicado o porquê.

Se lançarmos ainda um olhar bem atento 
aos sigilos telefônicos dos envolvidos no caso 
do “valerioduto”, poderemos constatar que, em 
junho de 2004, há uma série de ligações entre 
personagens da história acima citados. O então 
tesoureiro Delúbio Soares telefonou para o Sr. 
Roberto Marques, funcionário da Assembléia 
Legislativa de São Paulo, e na sua própria de-
finição em depoimento à CPMI dos Correios, 
em 2 de agosto de 2005, “assessor informal” 
do Deputado José Dirceu. O Sr. José Dirceu 
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também telefonou para o Sr. Roberto Mar-
ques, nesse mesmo período. Em 15 de junho 
de 2004, a SMP&B autorizou o Banco Rural a 
liberar 50 mil reais para o Sr. Roberto Marques. 
Em 16 de junho de 2004, a mesma SMP&B 
determinou ao Banco Rural que substituísse o 
nome autorizado do Sr. Roberto Marques pelo 
do Sr. Luiz Mazano, motorista da corretora Bô-
nus-Banval, acusada de lavagem de dinheiro 
do “valerioduto”. Entre junho de 2004 e junho 
de 2005, de acordo com o relatório da CPMI 
dos Correios sobre as ligações feitas nos últi-
mos 5 anos, o Sr. José Dirceu falou com o Sr. 
Roberto Marques 9 vezes, nos telefonemas 
que foram possíveis de identificar. Para se ter 
uma idéia, entre novembro de 2002 e março de 
2003, aparecem na quebra de sigilo telefônico 
do Sr. Delúbio Soares apenas 10 telefonemas 
para o Deputado José Dirceu. Isso, tratando-se 
do relacionamento do Presidente Nacional do 
PT e, em seguida, o Ministro mais poderoso 
da República, com o tesoureiro do partido que 
tinha acabado de ganhar a eleição presiden-
cial e estava tratando da montagem do novo 
Governo, de nomeações, de pagamento de 
dívidas de campanha, etc.

Essa mudança de nomes é atestada pela 
Gerente Financeira da SMP&B, Sra. Simone 
Vasconcellos, em depoimento na CPMI dos 
Correios. Ela afirma que a mudança de nomes 
do Sr. Roberto Marques para o Sr. Luiz Carlos 
Mazano, realizada pela Sra. Geisa, aconteceu 
somente com a autorização do Sr. Marcos Va-
lério, sob orientação do Sr. Delúbio Soares.

Outra troca importante diz respeito à 
postura do Representado frente ao papel que 
Roberto Marques desempenha. De assessor 
informal e amigo, no depoimento de em 02 
de agosto de 2005, passa apenas a amigo e 
funcionário da Assembléia Legislativa de São 
Paulo, no depoimento de 27 de setembro de 
2005, menos de 2 meses depois. Além disso, 
como afirma o Representado, se for tomado 
como verdade a afirmação do Sr. Valério so-
bre a colocação, e a retirada no dia seguinte, 
do nome de Roberto Marques na lista, ainda 
assim “não houve crime, ilícito nenhum”. No 
entanto, fica patente a intenção de que fosse 
ele o receptor de tal quantia.

Como coordenador da campanha presi-
dencial de Luiz Inácio Lula da Silva, o Repre-
sentado afirma que ficou responsável pelas 
contas partidárias, mas que a dívida final foi 

de R$ 600 mil a R$ 700 mil. As contas às quais 
o Sr. Delúbio se refere, de R$ 20 milhões, são 
dívidas estaduais e, portanto, fora de sua res-
ponsabilidade. Mas não foi ele o responsável 
por fechar as contas da campanha presiden-
cial, onde faltavam, segundo ele, ser pagos 
entre R$ 600 mil a R$ 700 mil? Como também 
faltaram, como se descobriu depois, ser pa-
gos R$ 10,5 milhões para o publicitário Duda 
Mendonça, realizados no exterior? 

Em seu depoimento, o Representado, 
com muita tranqüilidade, afirma ter sido co-
ordenador da campanha do Presidente Lula, 
mas que o responsável pelo fechamento dos 
contratos financeiros era o Sr. Delúbio Soares. 
Agora, além de ter sido autorizado a resolver 
os problemas financeiros do PT sozinho e 
de uma forma autônoma, o Sr. Delúbio Soa-
res também tinha liberdade para fazer o que 
queria e julgava necessário, sem qualquer 
consentimento, na campanha do Presidente 
Lula. “Tomei conhecimento de que o Sr. Duda 
Mendonça estava sendo contratado; não tomei 
conhecimento especificamente dos valores ou 
como seria pago”. É interessante, porque o 
Deputado José Dirceu trabalhou árdua e pes-
soalmente nas campanhas do atual Presiden-
te, e justo naquela onde o candidato petista 
apresentava reais chances de ganhar, onde 
todo o discurso e a imagem do PT ganharam 
um novo formato para a campanha, formato 
este a cargo do publicitário recém-contrata-
do, enfim, neste momento decisivo, ele ape-
nas toma conhecimento de que o profissional 
seria Duda Mendonça? Diante da biografia 
do Sr. José Dirceu, dos vários depoimentos 
das testemunhas de defesa, dizendo que ele 
é uma pessoa detalhista, esse fato lhe seria 
apenas comunicado? Como pode o Deputado 
José Dirceu afirmar que todos, inclusive o 
Presidente Lula, participaram da elaboração 
da Carta ao povo brasileiro, do programa de 
governo, do projeto de governo, mas não dis-
cutiram a respeito do profissional contratado 
para orquestrar a forma como tais decisões 
iriam ser levadas aos eleitores?

Em outro trecho do seu depoimento, o 
Deputado José Dirceu nos leva a apontar mais 
uma contradição. Mesmo negando perempto-
riamente que não participou do acordo fecha-
do com o publicitário Duda Mendonça e muito 
menos do pagamento realizado a este senhor, 
o Deputado afirma: “Aliás, o Duda afirmou 
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isso também na CPI dos Correios, onde ele 
depôs, que eu jamais discuti com ele ou par-
ticipei de qualquer atividade com relação às 
finanças, particularmente depois que deixei a 
Presidência do PT”. Se o cargo de presidente 
foi entregue em 7 dezembro de 2002, como 
disse o Deputado José Dirceu – coloquei no 
relatório dezembro de 2002 –,  e os contratos 
com o Sr. Duda Mendonça celebrados no início 
da campanha presidencial, portanto, durante 
sua gestão na presidência do partido, podemos 
entender que, em algum momento, ao contrário 
do que vem sendo dito pelo Representado, ele 
e o Sr. Duda Mendonça trataram dos valores 
destes contratos. 

Em seu depoimento ao Conselho, o Re-
presentado nega ainda que tenha participado 
de negociações financeiras para que Depu-
tados trocassem de partido, especificamente 
para aqueles que são da base aliada. Mas 
admite que existiu sim estímulo político para 
que essas trocas acontecessem. E vejam que 
coincidência, foram beneficiados justamente 
os partidos que fizeram acordos financeiros 
com o PT: o PTB cresceu 100%; o PL cresceu 
100%; e o PP, 30%.

Com relação ao acordo firmado entre o 
PT e o PL na campanha presidencial, o Depu-
tado José Dirceu, então Presidente do PT, disse 
ter participado apenas das tratativas no âmbito 
político e eleitoral. O acordo que envolvia re-
passe de recursos não foi acompanhado por 
ele, segundo resposta dada ao Relator. Quan-
do novamente perguntado, podemos observar 
certa contradição:’’

Eu pergunto: 

“Então V.Exa., do acordo de 2002, que foi 
feito quando V.Exa. estava na Presidência do 
PT, que celebrou a união com o PL para evitar 
prejuízos, V.Exa., ao participar desse acordo, 
depois delegou ao Delúbio Soares?” 

Responde o Deputado José Dirceu:

“Sim, que era o tesoureiro responsável 
pelas finanças. Veja bem, eu quero repetir: o 
Sr. Valdemar Costa Neto e o Sr. Delúbio Soa-
res declararam na CPMI do Mensalão que eu 
não tive participação na discussão do acordo 
com relação aos recursos, que eram recursos 
do comitê, uma participação numa porcenta-
gem do que fosse arrecadado na campanha 
do presidente Lula pelo comitê financeiro do 
presidente Lula.” 

A resposta foi clara. Ele delegou as contas ao 
Sr. Delúbio por ser ele o Tesoureiro, e isso aconteceu 
depois de o acordo ter sido fechado. Ainda que se li-
mitassem à arrecadação do comitê, fica claro que o 
Deputado José Dirceu discutiu e negociou valores, en-
quanto Presidente do PT e coordenador da campanha 
do Presidente Lula. 

Se tais acordos são naturais, não o seria também 
que o coordenador da campanha e também Presiden-
te do partido cujo candidato era o cabeça da chapa à 
Presidência da República também soubesse desses 
acordos? Mas  no caso do PT não. O Sr. Delúbio Soa-
res fechava tudo sozinho, sem comunicar nada a seus 
superiores. Aliás, como bem colocado pelo Deputado 
José Dirceu, ele esteve na casa do Deputado Paulo 
Rocha, onde foi fechado o acordo de R$ 10 milhões 
para o PL, mas justamente na hora de fechar os va-
lores ele não mais estava na reunião, como atestado 
pelo Sr. Delúbio Soares e o Sr. Valdemar Costa Neto. 
No entanto, ao contrário de seu homem de confian-
ça, o Sr. Costa Neto afirma que apenas o Presidente 
Lula e o Senador José Alencar não participaram do 
fechamento desse acordo. Há uma contradição aqui. 
Mas precisamos observar que o próprio Representa-
do se vale da fala do Sr. Valdemar como sendo prova 
da verdade, e a verdade amplamente divulgada por 
ele é que apenas o Presidente Lula e o Senador José 
Alencar não participaram do acordo. 

Ao fazer também um breve levantamento das au-
diências realizadas, na agenda do ex-Ministro, entregue 
ao Conselho espontaneamente por ele, realizamos as 
seguintes deduções: comprova, através das audiências, 
que, mesmo na função de Chefe da Casa Civil, ele não 
perdeu, como disse, os contatos e nem o controle do 
comando do PT. Desenvolveu nos 30 meses que esteve 
no Governo uma agenda privilegiada com as pessoas 
envolvidas no escândalo de corrupção que levou à ins-
talação de 3 CPIs no Congresso. O destaque mais claro 
negado pelo Deputado José Dirceu a todo momento é 
que ele se desincumbiu das atividades de articulação 
política, atividade repassada para o Deputado Aldo 
Rebelo, em janeiro de 2004, e que desconhecia, a não 
ser pela notícia do Jornal do Brasil, algo relacionado 
ao escândalo do repasse de recursos. Porém, em seu 
depoimento, o ex-Deputado Roberto Jefferson afirma 
que alertou o então Ministro José Dirceu mais de 10 
vezes sobre a existência dos repasses. Além disso, 
a agenda da Casa Civil disponibilizada registra en-
contros reservados do então Ministro com lideranças 
partidárias, como o ex-Deputado Roberto Jefferson, já 
cassado, os Deputados José Janene, Representado, 
Deputado Pedro Corrêa, Representado, e o Deputado 
José Borba, que renunciou, entre outros, confirmando 
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a continuidade das atividades de articulação política 
no período em que esta atribuição estaria a cargo do 
Ministro Aldo Rebelo. 

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da 
Câmara dos Deputados exerce uma missão essencial 
no Estado de Direito: promover a Justiça e garantir a 
ordem institucional. E tem o dever de fazê-lo respon-
dendo com altivez aos anseios da sociedade, passando 
a limpo a história do Parlamento brasileiro. Ao apre-
ciar o relatório produzido ao longo deste processo, é 
possível perceber que o que está em julgamento não 
é apenas e tão-somente a conduta ética de um de 
nossos pares. 

A Câmara dos Deputados, inegavelmente, cur-
vou-se a um esquema de corrupção ardilosamente 
arquitetado com o intuito de manipular a atuação de 
bancadas e partidos. É lastimável. Mas nós temos de 
ter a coragem de reconhecer e admitir que este es-
quema de “governabilidade de amor remunerado” só 
alcançaria êxito em ambiente promíscuo – e quero 
aqui dizer governabilidade de amor remunerado por-
que encontrei na expressão, das mais singelas, meio 
para traduzir isso tudo, e que me foi dada pelo nobre 
Deputado Nelson Trad –,  ambiente que temos o de-
ver de sanear para recuperar a nossa auto-estima e 
a credibilidade desta instituição que tanto prezamos. 
A sociedade brasileira espera isso de nós. E exige de 
nós respostas contundentes. Não podemos nos ape-
quenar frente ao corporativismo ou seguir o caminho 
fácil das condenações levianas. 

Afinal, estamos aqui para julgar um político como 
nós, eleito como nós, Deputado como nós. Todavia, 
poucos entre nós podem ostentar uma biografia tão 
rica e uma folha de serviços prestados a esta Nação 
como o Deputado José Dirceu de Oliveira e Silva. 

O Deputado José Dirceu foi líder do movimento 
estudantil durante a ditadura militar. Preso no dia 12 
de outubro de 1968, em Ibiúna, São Paulo, durante a 
realização do 30º Congresso da União Nacional dos 
Estudantes (UNE), teve sua nacionalidade cassada e 
foi banido do País. 

Trabalhou e estudou em Cuba até retornar ao 
Brasil em 1975, para viver clandestinamente em Cru-
zeiro do Oeste, no interior do Paraná, depois de ter feito 
cirurgia plástica e adotado nova identidade. Retornou 
a São Paulo em dezembro de 1979, beneficiado pela 
Lei da Anistia, para ser um dos fundadores do Partido 
dos Trabalhadores.

Participou ativamente do movimento pela anistia 
e da campanha pelas eleições diretas para Presidente 
da República, em 1984. Foi ele o autor, juntamente com 
o Senador Eduardo Suplicy, do requerimento que criou 
a Comissão Parlamentar de Inquérito, tornando-se fi-

gura fundamental para o levantamento das denúncias 
sobre o “esquema PC” e a apuração de irregularidades 
que levaram ao impeachment de Collor. 

Em 1995, o Deputado José Dirceu assumiu a 
Presidência do PT, sendo  reeleito sucessivamente 
até concluir com êxito sua histórica missão de coor-
denador-geral da campanha de Lula à Presidência da 
República.

Durante a transição institucional do governo, o 
Deputado José Dirceu assumiu, por delegação do 
Presidente eleito, o cargo de coordenador político da 
equipe de transição, com a tarefa de coordenar as arti-
culações com os partidos políticos, a fim de formar uma 
base de sustentação para o novo Governo. Na chefia 
da Casa Civil, manteve, com responsabilidades funda-
mentais da Pasta, a articulação política do Governo e 
a coordenação da ação governamental. Por reconheci-
do merecimento, o Deputado José Dirceu tornou-se o 
homem-chave do Governo, a quem o Presidente Lula 
chamava de “capitão do meu time”.

Como líder estudantil, o Deputado José Dirceu 
tornou-se referência para ideólogos de esquerda. Como 
comandante do PT construiu a organização e assumiu, 
juntamente com integrantes do Campo Majoritário, o 
controle hegemônico do partido, que era admirado por 
defender a ética na vida política e por possuir a mais 
poderosa máquina partidária do País. Como Ministro-
Chefe da Casa Civil, José Dirceu assumiu a gestão do 
dia-a-dia do Governo.

E é essa relação entre PT, Governo Federal e 
partidos aliados a responsável por esse esquema de 
negociatas denunciado no País e que tinha como objeti-
vo garantir ao PT uma hegemonia de longa duração.

E o meio pelo qual se buscava essa hegemonia 
era através da liberação de pagamentos em dinheiro 
vivo a Parlamentares da base aliada, em períodos em 
que ocorriam votações de medidas importantes para o 
Governo. Tudo leva a crer que a alta cúpula do PT levou 
para dentro do Governo Lula dois conceitos Marxistas: 
que os fins justificam o uso de meios reprováveis; e 
que o partido está acima do Estado.

A denúncia que chegou a este Conselho é de que 
o grande arquiteto desse espetáculo de corrupção se-
ria o poderoso homem-forte do Governo e o principal 
comandante do PT, Deputado José Dirceu de Oliveira 
e Silva. A lógica humana nos permite, através do acú-
mulo de evidências irrefutáveis, afirmar que o Deputado 
José Dirceu tinha poderes para ser o autor intelectual 
de todo esse esquema ou, pelo menos, poderes sufi-
cientes para impedir que tais práticas prosperassem.

A antiga lenda de Fausto, aquele que negociou 
com o diabo para receber em troca poderes sobre-hu-
manos, se resume no fato de ele ter perdido a noção 
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dos seus limites. É isso o que temos constatado ao 
longo desse processo: a ausência total dos limites e a 
crença infundada de que a manutenção do poder per-
mite quaisquer tipos de ilicitudes, colocando homens 
acima do bem ou do mal.

Aquele Sr. José Dirceu, que era líder estudantil 
revolucionário da chamada geração de 68, que lutou 
bravamente contra a ditadura militar, que foi treinado 
pela inteligência cubana, que viveu clandestinamente 
no Brasil e construiu o maior partido de esquerda deste 
País, não é mais o mesmo.

Esta nova personalidade do Sr. José Dirceu foi 
ressaltada pelo Senador Cristovam Buarque, em dis-
curso proferido no dia 9 de agosto de 2005: “Quando 
levei ao Sr. Ministro José Dirceu uma proposta de lei 
que garantisse vaga na escola a toda criança no dia 
em que fizesse 4 anos, segundo as promessa feitas 
durante a campanha, ele me apresentou vários argu-
mentos contrários. Entre eles, a alegação de que isso 
incomodaria os prefeitos. E ele não queria incomodá-
los porque buscava seu apoio para a reeleição”.

Este fenômeno de transfiguração ética pelo des-
lumbre exercido pelo poder político não é uma novi-
dade. Nicolau Maquiavel o conhecia e o explicava de 
maneira magistral:

“Daí” – como disse lá atrás – “a conve-
niência de parecer clemente, leal, humano, 
religioso, íntegro e, ainda de ser tudo isso, 
contanto que, em caso de necessidade, saiba 
tornar-se o inverso.

(...) os homens em geral formam as opi-
niões guiando-se antes pela vista do que pelo 
tato; pois todos sabem ver, mas poucos sentir. 
Cada qual vê o que parecemos ser; poucos 
sentem o que realmente somos.”

É esta lógica pragmática que passou a prevale-
cer nas relações do Governo do PT. E para torná-la 
operacionalmente viável foram escalados o ex-Tesou-
reiro do PT, Delúbio Soares, e o Sr. Marcos Valério. 
Os serviços prestados pelo Sr. Valério ao PT incluíam 
desde o pagamento da festa da posse do Presidente 
Lula até o repasse de recursos financeiros a agentes 
políticos indicados pelo Sr. Delúbio, aquele que, se-
gundo o Sr. Marcos Valério, prestava fidelidade canina 
ao Sr. José Dirceu.

As evidências aqui destacadas compõem con-
texto probatório que indica apoio e envolvimento do 
Deputado José Dirceu com esta forma heterodoxa 
de relacionamento entre partido político, Governo e 
Parlamento.

Se de um lado há demonstrações inequívocas de 
que o Deputado José Dirceu jamais se afastou do trato 

das questões político-partidárias afetas à relação Go-
verno/base de apoio no Congresso Nacional, de outro 
nota-se que, ao contrário do que afirmou, seu nível de 
relacionamento com as instâncias partidárias não foi 
menor nem mais distante durante o período em que 
ocupou a chefia da Casa Civil.

Esta  posição estratégica, por si só, revela o po-
der e ascendência do Deputado José Dirceu, tanto 
numa esfera quanto na outra. Por conseguinte, quan-
do se tornam públicos os detalhes da relação que 
se desenvolveu entre o Partido dos Trabalhadores e 
alguns Parlamentares desta Casa, a participação do 
Deputado José Dirceu na construção dessa relação 
exsurge como uma hipótese concreta.

Esta hipótese se confirma na medida em que 
nos aprofundamos na análise dos dados minuciosa-
mente relatados acima. Eles nos permitem perscrutar 
seu grau de envolvimento e a forma de participação 
neste esquema atentatório ao livre desenvolvimento 
da democracia brasileira.

Neste Conselho e nesta Casa estamos diante 
de uma tarefa nobre e árdua. Estamos enveredando 
pelos caminhos da ética e da política, ou melhor, da 
ética na política. Dessa forma, os fatos, os depoimen-
tos e as alegações não têm como parâmetro a política 
como ela é, mas a política como ela deve ser em seu 
sentido mais puro.

Queremos alertar com isso que, neste caos, há 
de se valorizar toda evidência e indício na formação 
íntima do convencimento, bem como todos os argu-
mentos que as correlacionam no sentido de validar 
um raciocínio.

Afinal, num processo que tem por escopo a ava-
liação moral das condutas, todos os argumentos são 
axiologicamente orientados, ou seja, os fatos não são 
confrontados somente com regras jurídicas, sejam elas 
procedimentais, sejam substanciais. Mais do que isso, 
eles são colocados face a face com valores morais mais 
caros do espírito humano: o bem, o justo e o ideal.

É disso que se está a tratar neste processo. Quan-
do se fala em ética e decoro Parlamentar, não pode-
mos contentar-nos com a simples alegação do que 
era juridicamente exigível do Deputado José Dirceu à 
época dos fatos. O critério de julgamento deste con-
selho sói ser mais apurado. Devemos confrontar todos 
esses contextos probatórios já mencionados com o 
que era eticamente desejável por parte de um Parla-
mentar que ocupava posição tão expoente no cenário 
político nacional.

A respeito da conduta ética na política, dessa 
relação ente o poder e o agir ético, vale a pena trazer 
aos autos questionamento levantado pelo cientista 
político Max Weber:
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“Saber que influi sobre outras pessoas, 
que toma parte no poder que está acima de-
las e, sobretudo, a sensação de ter em suas 
mãos o rumo de acontecimentos historicamen-
te importantes podem ajudar o político profis-
sional a superar a rotina quotidiana, mesmo 
quando ocupar cargos secundários no plano 
formal. Porém, a questão que se coloca agora 
é a seguinte: quais são as qualidades que lhe 
permitem estar à altura do poder que possui 
(por menor que seja) e, por conseqüência, à 
altura da responsabilidade que tal poder lhe 
impõe? Isso nos leva ao terreno das questões 
éticas em que está implícita a exigência: que 
tipo de personalidade é necessário ser para 
poder interferir na roda da história?”

Diante do qual ele mesmo conclui:

“Podemos dizer que três qualidades são 
decisivas para o político: paixão, sensação de 
responsabilidade e sentido das limitações.”

A paixão, no discurso de Weber, se refere à devo-
ção a uma causa. Quanto a essa qualidade, a biografia 
do Deputado José Dirceu se encarrega de credenciá-
lo, a ponto de haver fatos relativos à sua vida pessoal, 
que são de domínio público, que foram colocados a 
serviço da redemocratização do Brasil e da luta ideo-
lógica dos movimentos de esquerda.

A sensação da responsabilidade diz respeito à 
consciência de que de todos os atos podem advir as 
mais variadas conseqüências e que, sejam elas boas, 
sejam más, controláveis ou imprevisíveis, a responsa-
bilidade pelas mesmas recai e é de antemão assumida 
por quem praticou o referido ato. Neste ponto parece 
nítido o comprometimento do Deputado José Dirceu 
com seus deveres, tanto que ele não só se afastou das 
suas funções oficiais junto ao Governo para respon-
der pelos seus atos, como tem repetido que quer ser 
julgado por seus erros políticos.

Faltou, contudo, sentido das limitações, compre-
ensão de que há barreiras éticas que não se pode rom-
per impunemente. Isso se aplica a todos os políticos, 
e no contexto sociocultural brasileiro, principalmente 
aos membros desta Casa. Exige-se de toda autorida-
de conduta moral ilibada, seja em seus atos, seja em 
palavras, relacionamentos ou negócios. Quanto maior 
o cargo ocupado, maiores serão as cobranças, con-
sideradas tão extensas quanto as responsabilidades. 
Uma vez alçado à condição de Deputado Federal, o 
Parlamentar tem o dever moral e legal de honrar a 
posição ocupada pela importância do que ela repre-
senta, devendo manter obrigatoriamente credibilidade  
inatacável perante o público. Do contrário, sua condu-

ta servirá de achincalhe para a reputação dos demais 
Parlamentares, contribuindo para o demérito da hon-
rada atividade política. 

A construção de um nome, de um trabalho dig-
no leva anos ou até mesmo uma vida para se realizar. 
Malgrado um simples deslize, por menor que seja, gera 
mácula, destruindo o bom nome, bem como a honra-
dez daquele que errou. 

Na maior parte das vezes, isso repercute nega-
tivamente, atingindo seus pares e, em última análise, 
o próprio Parlamento, o que dissemina no seio da so-
ciedade o descrédito das instituições democráticas e a 
desesperança, muito embora ainda acreditemos que a 
“grande esperança”, aquela que deveria vencer o medo, 
tenha sido frustrada, mas não destruída.

As constatações do italiano Giovanni Sartori que 
se seguem parecem relatar esse cenário por que es-
tamos passando no País:

“(...) E em muitos países a desilusão e a 
desconfiança chegaram hoje a um crescendo 
de frustração, raiva e, por fim, à completa rejei-
ção da política. Finalmente, estamos confronta-
dos com um surto de antipolítica, o que pode-
ríamos chamar de política da antipolítica.

O que aconteceu? Há uma variedade 
de explicações para essa rejeição. (...) Mas a 
melhor explicação isolada é, no meu entender, 
a corrupção política. É verdade que a ativida-
de política nunca foi e, provavelmente, nunca 
será imaculada; a corrupção nessa área não 
é nova, mas nos últimos anos atingiu dimen-
sões sem precedentes, chegando ao ponto de 
corromper a própria política.”

Poucas vezes os Parlamentares foram tão acla-
mados como indivíduos privilegiados e gozadores das 
mais variadas regalias. Cabe lembrar que, em contra-
partida, somos homens e mulheres sobre os quais 
pesam deveres éticos e morais que não são exigidos 
do homem comum.

Ao mencionarmos os deveres que estes limites 
nos impõem, constatamos que faltou ao Deputado José 
Dirceu reconhecer que não era eticamente aceitável 
que ele tivesse facultado acesso privilegiado a pesso-
as, como o empresário Marcos Valério. 

Além disso, não é eticamente concebível e muito 
menos crível que um Parlamentar, com tamanho po-
der de decisão e capacidade de articulação, em seu 
partido e no Governo, tenha permitido que o maior 
esquema de corrupção do sistema político pelo siste-
ma econômico de que o País tem notícia tenha sido 
idealizado e praticado por correligionários seus e pes-
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soas do seu relacionamento sem que ele soubesse, 
controlasse e coibisse. 

Ora, admitir que o Deputado José Dirceu não 
conhecia as minúcias desse esquema significa que 
ele não seria mais do que uma embalagem sem con-
teúdo. Seu papel na articulação dos acordos político-
partidários se resumiria ao de uma estampa de poder 
vazia. Enfim, estaríamos comparando as atitudes do 
Deputado José Dirceu aos gestos de um fantoche sem 
controle dos próprios movimentos, característica que 
não se afina com seu histórico de participação ativa 
nas decisões fundamentais do PT. 

No caso presente, por cumplicidade comissiva 
ou omissiva, em meio à ação de coordenação política 
do Governo, a engenharia política arquitetada e con-
duzida sob o comando do ex-Chefe da Casa Civil, por 
quase 2 anos, ideou e construiu o que vulgarmente, 
nos escaninhos do Congresso, volto a dizer, se rotu-
lou de “governabilidade de amor remunerado”, sobre 
a qual se expandiu a base de sustentação do Governo 
na Câmara Federal. 

Testemunhas afirmam, e os fatos convertem nes-
se sentido, que a estratégia espúria era executada pelo 
Sr. Delúbio Soares, Tesoureiro do PT, e pelo Sr. Silvio 
Pereira, Secretário-Geral, e alguns outros da intimidade 
palaciana, da cúpula partidária ou apenas da confiança 
do Representado, ou do Presidente do PT.

Pouco importa. Nada convence os protestos es-
capistas de desconhecimento dos fatos e das ações 
subalternas, transferidos invariavelmente à respon-
sabilidade de outros nomes. Dada a relevância dos 
Poderes de que se achava investido o titular da Casa 
Civil e o nível ou extensão das informações privilegia-
das de que dispõe, afigura-se inverossímil e pueril a 
apregoada inocência e alheamento aos fatos.

Diante desse conjunto tão expressivo de evidên-
cias, que no campo da ética e do decorro parlamentar 
constituem-se em provas contundentes de desprezo do 
Deputado José Dirceu pelo sentido de limitação que 
deve pautar a atuação de um mandatário público, sua 
cassação se impõe como meio de restaurar a digni-
dade e a credibilidade desta Casa. 

Há um forte equívoco quando se afirma que a 
arena própria para a discussão e julgamento dos er-
ros políticos é somente o pleito eleitoral. Ele pode ser 
a principal, mas não a única. Dependendo da exten-
são e gravidade desse “erro”, ele se torna passível de 
análise e julgamento aqui, na Casa do Povo. É aqui 
que, utilizando um termo do constitucionalista Ferdi-
nand Lassalle, “os fatores reais de poder” se correla-
cionam, que o processo político se realiza diariamente, 
devendo estar imune a influências deletérias, como a 

exercida por esse esquema de repasse de recursos 
a Parlamentares.

Os  ditos acordos políticos realizados entre alguns 
partidos e o Partido dos Trabalhadores sobre os auspí-
cios do Deputado José Dirceu, seu Presidente à época, 
tinham um forte viés econômico. Tratava-se de uma 
aliança política que envolvia a participação dos partidos 
na definição das diretrizes e estratégias de Governo. 
Mas muito mais do que isso: envolvia um esquema de 
patrocínio de despesa de campanha e de incentivos 
financeiros à fidelidade no Parlamento que retiram do 
Poder Legislativo a autonomia e isenção necessárias 
para o exercício de suas atividades típicas. 

A verdade que insiste em lançar luzes sobre toda 
essa penumbra na qual esses acordos foram firmados, 
e na forma de sua operacionalização, mostra que, 
seja como autor, seja como articulador, a conduta do 
Deputado José Dirceu foi capaz de fraudar o regular 
andamento dos trabalhos desta Casa, influenciando 
em suas deliberações e votações. 

Ante o exposto, pelos fatos e direitos apresenta-
dos, concluímos o nosso voto no sentido da procedên-
cia da Representação nº 38, de 2005, recomendando 
a aplicação da penalidade de perda de mandato, nos 
termos previstos no art. 55, inciso II e § 1º da Consti-
tuição Federal, combinado com os arts. 240 e 244 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados e com 
o art. 4º, inciso IV, do Código de Ética de Decoro Par-
lamentar, ao Deputado José Dirceu, nos termos do 
projeto de resolução ora anexado.”

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados, neste momento, declaro iniciada 
a discussão do parecer do Relator, Deputado Júlio 
Delgado.

Com a palavra a Deputada Angela Guadagnin.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Sr. 

Presidente, quero pedir vista do voto e do relatório do 
Deputado Júlio Delgado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Esta Presidência concede vista a V.Exa.

Antes de encerrar a reunião, quero fazer algumas 
observações aos Srs. Deputados.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Inclu-
sive quanto aos prazos determinados pelo pedido de 
vista?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Em primeiro lugar, convoco os Srs. Deputados para 
uma reunião amanhã, às 14h30min, no Plenário 10, 
com a seguinte pauta: apresentação da defesa oral do 
Deputado Pedro Henry. 
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Além disso, convoco os membros do Conselho 
e intimo os advogados do Deputado José Dirceu para 
a continuidade desta reunião, na próxima sexta-feira, 
dia 21 de outubro, às 9h30min.

Está encerrada a reunião. 

Ata da Qüinquagésima Primeira Reunião (Or-
dinária) realizada 19 de Outubro de 2005

Às catorze horas e vinte minutos do dia dezoito 
de outubro de dois mil e cinco, reuniu-se o Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar, no Plenário 3 do Ane-
xo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência do 
Deputado Ricardo Izar. Registraram presença os Depu-
tados Angela Guadagnin, Ann Pontes, Benedito de Lira, 
Carlos Sampaio, Chico Alencar, Edmar Moreira, Jairo 
Carneiro, Josias Quintal, Júlio Delgado, Nelson Trad, 
Orlando Fantazzini e Ricardo Izar, membros titulares; 
Antonio Carlos Mendes Thame, Cezar Schirmer, Col-
bert Martins, José Carlos Araújo, Mauro Benevides e 
Pedro Canedo, membros suplentes. Registraram, ain-
da, presença os Deputados Marcello Siqueira, Chico 
Daltro, Lino Rossi, Vadão Gomes e Mário Negromon-
te, não-membros. Não registraram presença os Depu-
tados Gustavo Fruet, Ciro Nogueira e Robson Tuma. 
ATA: Abertos os trabalhos, o Deputado Jairo Carneiro 
requereu a dispensa da leitura das Atas da Quadra-
gésima Oitava, Quadragésima Nona e Qüinquagési-
ma reuniões, dos dias dezessete e dezoito de outubro 
últimos, respectivamente. Não houve discussão. Em 
votação, as Atas foram aprovadas. ORDEM DO DIA: 
Processo nº 014/05 (Representação nº 051/05) – De-
fesa oral do Deputado Pedro Henry, Representado. O 
Presidente comunicou a presença do Deputado Pedro 
Henry e seu advogado, Dr. José Antônio Alvarez, con-
cedendo a palavra ao Representado para sua defesa 
oral. Fizeram inquirições ao depoente os Deputados 
Orlando Fantazzini, Relator, Angela Guadagnin, Chico 
Alencar e Jairo Carneiro. O Deputado Vadão Gomes 
usou da palavra para manifestar sua disponibilidade 
de atender ao Conselho no tocante ao Processo nº 
017/05 (Representação nº 054/05), no qual figura como 
Representado. ENCERRAMENTO: Em razão do início 
da Ordem do Dia no Plenário, o Presidente encerrou 
a reunião às dezessete horas e cinqüenta e seis mi-
nutos, antes convocando os membros do Conselho 
para a próxima, sexta-feira, vinte e um de outubro de 
dois mil e cinco, às nove horas e trinta minutos, com a 
seguinte pauta: Processo nº 004/05 (Representação 
nº 038/05), contra o Deputado José Dirceu – Discus-
são e Votação do Parecer do Relator, Deputado Júlio 
Delgado. Os trabalhos foram gravados, e as notas 
taquigráficas, após decodificadas, serão publicadas, 
juntamente com esta Ata, no Diário da Câmara dos 

Deputados. E, para constar, eu, Teresinha de Lisieux 
F. Miranda, Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida, 
discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Ricardo Izar, e encaminhada à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Havendo número regimental, declaro aberta a 51ª 
reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
da Câmara dos Deputados.

Encontra-se sobre as bancadas cópia das 48ª, 
49ª e 50ª reuniões deste Conselho. Indago aos Srs. 
Parlamentares se há necessidade de leitura das re-
feridas atas.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Tem a palavra o Deputado Jairo Carneiro.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Tendo 
sido distribuídas as atas com antecedência, e sendo 
do conhecimento de todos, requeiro a V.Exa. ouvir do 
Plenário a dispensa da leitura das atas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Os Srs. Deputados que forem favoráveis à dispensa 
da leitura das atas permaneçam como se encontram. 
(Pausa.)

Aprovada.
Ordem do Dia.
Esta reunião foi convocada para apresentação de 

defesa oral do Deputado Pedro Henry, representado 
do Processo nº 14, de 2005.

Para o bom andamento dos trabalhos, os proce-
dimentos a serem adotados para esta reunião serão 
os seguintes:

Inicialmente o depoente usará a palavra para sua 
defesa pelo prazo que for preciso, a critério desta Pre-
sidência; em seguida será dada a palavra ao Relator, 
Deputado Orlando Fantazzini, para suas indagações, 
que poderão ser formuladas após a defesa e, ainda, a 
qualquer momento que entender necessário.

Por fim, farei a chamada dos Srs. Parlamentares 
inscritos para inquirirem o depoente de acordo com a 
lista de inscrições. Inicialmente, os membros titulares; 
posteriormente, os membros suplentes. 

O Deputado, quando usar da palavra, não pode-
rá ser aparteado; o depoente não será interrompido, 
exceto por esta Presidência ou pelo Relator, conforme 
o art.12, incisos VII e VIII.

Comunico também que está presente o advo-
gado do Deputado Pedro Henry, o Dr. José Antônio 
Alvarez.

Vamos iniciar esta reunião com o depoimento do 
Deputado Pedro Henry.

Com a palavra o nobre Deputado.



03920 Quarta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Sr. Presi-
dente, Deputado Ricardo Izar, meu caro Relator, Depu-
tado Orlando Fantazzini, Sras. e Srs. Parlamentares, 
antes de adentrar as minhas exposições, eu gostaria de 
deixar registrado, Sr. Presidente, que, por um equívoco 
de minha parte, ontem à noite, ao protocolar a defesa 
prévia nesta Corregedoria, ela acabou contendo um 
erro. Numa das transcrições que eu coloco na minha 
defesa prévia, naquela questão de cola e recola do 
computador, eu acabei um dos textos aqui atribuindo 
que fosse parte do relatório das CPMIs, quando de fato 
não o é, é parte do relatório do ilustre Deputado Jai-
ro Carneiro, quando fez aqui o relatório do Deputado 
Roberto Jefferson. Então, eu pediria a V.Exa., como 
eu só detectei essa falha...

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Por favor, eu peço silêncio ao Plenário.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – ... como eu 

só detectei essa falha bem recentemente, não houve 
tempo de eu formular a errata. Eu pretendia, no final 
da tarde de hoje ou assim que terminar aqui e for pos-
sível promover a retificação, eu vou protocolar nesta 
Corregedoria a errata, mudando simplesmente esse 
detalhe, que, em duas colações que foram feitas aqui 
– 3, perdão –,  eu coloquei nas págs. 17, 18 e 19 como 
se a fonte fosse o relatório das CPMIs, e na verdade 
é desta própria Corregedoria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Fique sossegado V.Exa., porque está dentro do 
prazo, e o Relator também está concordando. Não há 
problema nenhum.

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Muito bem. 
Srs. Parlamentares, após 111 dias da minha presença 
neste Conselho, quando aqui estive, naquela ocasião, 
de maneira espontânea, eu retorno a este plenário de 
certa forma constrangido, indignado. A condição de 
hoje é diferente daquela, é de representado. Naquele  
momento, eu era uma testemunha convidada. Aliás, 
Sr. Presidente, fiz questão de vir tão logo recebi o con-
vite de V.Exa. naquela ocasião. Não foi diferente agora. 
Tão logo V.Exa. instaurou a representação, fiz questão 
de ser o primeiro a ser notificado e pedi ao Presidente 
que queria ser o primeiro a ser ouvido neste Conselho. 
Ontem à noite, eu refleti bastante sobre quem deveria 
estar mais constrangido, se eu, ou se os Srs. Conse-
lheiros que fazem parte deste Conselho e que estão 
tendo a difícil missão de interrogar, julgar e sentenciar 
colegas. Sinceramente, não os invejo. Confesso que 
não os invejo por essa difícil posição que ocupam. E 
quero aqui externar os meus respeitos a cada um dos 
senhores e senhoras que compõem este Conselho e 
deixar aqui, desde já, meu desejo de sucesso nessa 

difícil tarefa. Não se faz necessário esclarecer inicial-
mente que acredito, como veremos a seguir, que mui-
to pouco ou quase nada terei a acrescentar nesta nova 
oportunidade em que estou aqui, além daquilo que já 
fora dito e anotado, gravado, transcrito na outra opor-
tunidade em que eu prestei o meu depoimento. Lembro 
também ao ilustre Presidente e aos demais pares des-
ta Casa que, de imediato, eu me dispus a prestar todo 
e qualquer esclarecimento, sendo, como disse, um dos 
primeiros Parlamentares a fazê-lo. Optei, desde o iní-
cio, por facilitar as apurações, me abstendo, em toda 
sorte, de atitudes ou gestos que pudessem significar 
ou permitir a interpretação de obstrução das investi-
gações, mesmo que isso me causasse prejuízos pes-
soais à imagem pública. Srs. Conselheiros, após 136 
dias da malfadada entrevista concedida pelo ex-Depu-
tado Roberto Jefferson à Folha de S.Paulo, mais pre-
cisamente no dia 6 de junho passado, que originou 
essa seqüência de fatos que culminaram para mim me 
trazer aqui a este Conselho no dia de hoje, ressalto 
que limitamo-nos  exclusivamente ao teor daquela en-
trevista na minha defesa. Isso quer dizer que, em todo 
esse período, após intensas investigações da Polícia 
Federal, da Corregedoria da Câmara dos Deputados, 
das duas CPMIs que estão instaladas, da imprensa 
investigativa que se faz presente também aqui nesta 
Casa neste momento, no que diz respeito, Deputado 
Benedito de Lira, especificamente ao Deputado Pedro 
Henry, não surgiram fatos novos – algum! –,  além do 
teor daquela entrevista do dia 6 de junho. Durante todo 
esse período, em todas essas esferas de investigação, 
não surgiram fatos adicionais que não aqueles cons-
tantes naquela entrevista. A representação formulada 
pela Mesa Diretora, Deputado Edmar, foi promovida 
conforme o relatório parcial emitido pelas duas CPMIs, 
a dos Correios e a da Compra de Votos, como também 
foi respaldada no relatório da Comissão de Sindicância 
da Corregedoria desta Casa. E eu faço questão abso-
luta, neste momento, até para que não se alegue des-
conhecimento no futuro, de ler os 2 trechos desse 
relatório, Sr. Presidente, Sr. Relator, no tocante a esta 
representação que nós estamos começando a avaliar. 
O relatório da CPMI diz o seguinte: “Deputado Pedro 
Henry, PP do Mato Grosso. O nome do Deputado Pe-
dro Henry foi mencionado pelo Deputado Roberto Je-
fferson como um dos Parlamentares ligados ao esque-
ma do mensalão. Ainda segundo o Deputado Roberto 
Jefferson, o Deputado Henry teria pressionado o Líder 
do PTB na Câmara, Deputado José Múcio, a que in-
gressasse no esquema. Este Parlamentar” – referindo-
se a José Múcio –,  “no Conselho de Ética da Câmara, 
negou o fato”. Este  é o único trecho do relatório das 
CPMIs que diz respeito ao meu nome e ao meu su-
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posto envolvimento em todo esse episódio. Já no re-
latório da Corregedoria diz o seguinte: “Deputado Pe-
dro Henry. O ex-Deputado Roberto Jefferson, envolve 
o Deputado Pedro Henry no esquema chamado de 
mensalão, pelos seguintes motivos: como um dos dis-
tribuidores do mensalão na bancada do PP e como 
responsável por pressionar o PTB para participar do 
esquema. Segundo o ex-Deputado Jefferson, o Depu-
tado Pedro Henry tentou aliciar o Líder do PTB na Câ-
mara, Deputado José Múcio, a que ingressasse no 
esquema. Este Parlamentar” – no caso, José Múcio 
– “negou tal fato tanto no Conselho de Ética, bem como 
nesta Corregedoria”. Esses 2 trechos são a transcrição 
das alegações feitas pelo ex-Deputado Roberto Jeffer-
son que me colocam como protagonista deste triste 
episódio na história brasileira. E é sobre esses 2 tre-
chos que a Mesa Diretora encaminhou para este Con-
selho uma representação. Reparem, Srs. Parlamenta-
res, as denúncias que me foram impostas resumem-se 
em tão-somente 2 pontos: primeiro, ter ligação com o 
suposto esquema chamado de mensalão; segundo, 
ter pressionado o Deputado José Múcio Monteiro a 
fazer parte de tal esquema. Após todo esse tempo 
transcorrido da entrevista na Folha de S.Paulo, até hoje 
não surgiu outro fato que levantasse suspeita na minha 
pessoa. A representação formulada pela Mesa Direto-
ra contra mim foi baseada no relatório da Corregedo-
ria, das CPMIs, única e exclusivamente em cima des-
sas duas alegações feitas pelo ex-Deputado Roberto 
Jefferson naquela entrevista. Portanto, Sras. e Srs. 
Conselheiros, minha defesa será conduzida também 
única e exclusivamente para demonstrar que essas 
alegações, essas duas alegações, são na verdade 
ilações fúteis, absolutamente infundadas e carentes 
de provas testemunhais ou documentais que pudes-
sem validá-las. Vou passar agora a fazer uma análise 
dessas duas alegações feitas pelo ex-Deputado Ro-
berto Jefferson. A primeira, ter ligação com o suposto 
esquema chamado de mensalão. Então, retomo aqui 
dizendo o seguinte: originada na malfadada entrevista 
realizada pelo ex-Deputado, a acusação que me teria 
ligado com o suposto esquema chamado de mensalão 
não recebeu, como já disse, respaldo de provas du-
rante todo esse tempo em qualquer das frentes de 
investigação que foram realizadas. Os procedimentos 
investigatórios não evidenciaram a existência de tal 
prática, muito menos a relação de possíveis benefici-
ários desse fato. Com essa oportunidade que afinal, 
ou melhor até, finalmente consigo, estou agora me 
defendendo e espero ver feita justiça devido à total 
ausência de provas que me relacionam ao chamado 
mensalão. E aqui vou abrir um parêntese, Srs. Depu-
tados, até no escopo que eu tinha preparado para se-

guir de roteiro da minha fala. Falo, finalmente, porque 
estou profundamente amargurado de não ter sido re-
querido o meu depoimento nas duas CPMIs, principal-
mente na CPMI que trata especificamente desta ques-
tão. Eu poderia ir lá colocar o meu testemunho verbal, 
ser inquirido pelos Parlamentares, quer sejam Depu-
tados ou Senadores, explicar, dar a minha versão dos 
fatos. Não pude fazê-lo. E  vejo com alegria que, final-
mente, tudo aquilo que eu pedi durante esse tempo 
todo passa a acontecer agora neste Conselho, Depu-
tado Ricardo Izar. Primeiro, sou tratado na minha indi-
vidualidade, coisa que não fui até agora em momento 
algum. Sempre fui colocado num pacote, num pacote 
que prejudicou muito a imagem pública do ser político 
Pedro Henry. Agora, finalmente, estamos cometendo 
um procedimento que julgo justo. Vamos individualizar! 
Vamos discutir caso a caso! Vamos aferir quem é que 
tem a responsabilidade e quem é que tem que ser pu-
nido e quem é que não tem que ser punido! Em todas 
as apurações até agora realizadas, nos diversos de-
poimentos das pessoas envolvidas no cerne desta 
crise, como o Sr. Marcos Valério, que veio a este Con-
selho, foi às CPMIs, foi – ah! não veio aqui não, não 
é? Perdão! Me desculpe! Foi um excesso de... –,  mas 
foi às CPMIs, acho que por mais de uma vez, esteve 
na Polícia Federal, esteve na Procuradoria da Repú-
blica; o Sr. Delúbio Soares, que, depois em tantas ins-
tâncias; a Sra. Simone Vasconcelos; a Sra. Karina So-
maggio, bem como outros tantos depoentes, ninguém, 
absolutamente ninguém, me relacionou, em momento 
algum, como beneficiário de recurso financeiro de 
qualquer ordem ou mesmo provou que haveria entre 
essas pessoas e eu um relacionamento de ordem pes-
soal. Em listas, Deputado Orlando, nobre Relator des-
te processo, amplamente divulgadas pela imprensa, 
quer de beneficiários diretos ou de parentes e asses-
sores, em momento algum, nem eu nem ninguém li-
gado diretamente a mim – e me refiro a familiares ou 
assessores – visitou instituições bancárias ou fora be-
neficiado de saques ou depósitos que pudessem ao 
menos dar indícios da veracidade na alegação do ex-
Deputado Roberto Jefferson. Reafirmo aqui categori-
camente e novamente a este Conselho que nunca tive 
qualquer tipo de envolvimento ou tratativa financeira 
com os Srs. Marcos Valério e Delúbio Soares. Quanto 
ao primeiro, o Sr. Marcos Valério, sequer tinha conhe-
cimento da sua existência antes da sua veiculação nos 
meios de imprensa e nos noticiários, bem como nunca 
conversamos, nem pessoalmente nem por telefone. 
Restou, então, como base de instrução do relatório, 
segundo os critérios adotados pelas CPMIs, tão-so-
mente o depoimento do ex-Deputado Roberto Jeffer-
son, que, através dessas denúncias infundadas, des-
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providas de qualquer tipo de prova, me colocaram 
como protagonista de um esquema do qual não tive a 
menor participação. Permita-me, V.Exa., Deputado 
Jairo. V.Exa. assim se manifestou em recente voto do 
processo de cassação do Deputado Roberto Jefferson 
aqui neste Conselho – palavras suas, não minhas: “Os 
demais depoimentos colhidos no curso do processo 
não trouxeram maiores contribuições para o esclare-
cimento dos fatos. Os Parlamentares citados pelo re-
presentado como supostos pagadores, patrocinadores 
e beneficiários do esquema mensalão foram unânimes 
em negar o recebimento e a distribuição de recursos, 
bem como a feitura de propostas nesse sentido a ou-
tros Parlamentares”. Isso está na página 55 do seu 
relatório. Um outro trecho diz o seguinte: “É preciso 
deixar claro: no presente processo não conseguiu o 
representado” – no caso era o Deputado Roberto Je-
fferson – “provar a participação dos Parlamentares que 
apontou no referido esquema do mensalão, o que dá 
sustentação à tese da acusação de que agiu de forma 
leviana e irresponsável ao fazer, sem provas, tais acu-
sações, atingindo gravemente, além da honra pessoal 
dos Parlamentares citados e de todos os integrantes 
do PP e do PL, arrastados na lama da generalização, 
a dignidade e a imagem pública da Casa, como insti-
tuição”. Isso  faz parte do vosso relatório que foi apro-
vado, diga-se de passagem, por unanimidade nesta 
Comissão. Portanto, creio eu que essas palavras tra-
duzem, por si só, a defesa mais forte, mais contunden-
te de que nós não temos participação nesse esquema. 
Srs. Parlamentares, isto posto, por mais que me esfor-
çasse, eu não vislumbrei uma forma mais convenien-
te, nenhum testemunho que pudesse ser convincente 
o suficiente para ser arrolado, além daqueles que já 
foram prestados nas diversas instâncias constantes 
deste processo. Em todas as manifestações que hou-
ve na Corregedoria, Polícia Federal, Procuradoria-Ge-
ral da República, CPMIs, é muito difícil produzir aquilo 
que se chama de prova negativa. Meu Deus do céu! É 
muito simples fazer uma ilação, fazer uma acusação 
e não ter a menor responsabilidade de apresentar a 
prova pelo menos testemunhal daquilo que se está 
acusando. Aliás, a Constituição garante que o ônus da 
prova seja daquele que acusa. Por isso, Srs. Depu-
tados, eu não encontro outra forma para vir aqui e 
justificar aos senhores que não participei e que essa 
acusação, essa alegação do Deputado Roberto Jeffer-
son tenha o mínimo de indício de verdade. O segundo 
item da alegação que ele fez naquela entrevista é o 
de eu ter pressionado o Deputado José Múcio Mon-
teiro a fazer parte de tal esquema. E aí, Srs. Deputados, 
o próprio relatório das CPMIs e da Corregedoria, por 
si sós, já trazem no seu bojo a maior das defesas pos-

síveis, a negativa do próprio Deputado José Múcio, 
que, aliás, consta dos 2 relatórios, da CPMI e da Cor-
regedoria. Está assim descrito lá, acabei de ler agora 
há pouco: “Ainda segundo o Deputado Roberto Jeffer-
son, o Deputado Henry teria pressionado o Líder do 
PTB na Câmara, Deputado José Múcio, a que ingres-
sasse no esquema”. Taxativamente: “Este Parlamentar” 
– referindo-se a José Múcio –,  “no Conselho de Ética 
da Câmara, negou o fato”. Isso está no relatório das 
CPMIs. O próprio relatório que serviu de base para 
instruir a abertura deste processo disciplinar já faz a 
negativa do segundo ponto da alegação do ex-Depu-
tado Roberto Jefferson. Aliás, aqui no Conselho de 
Ética, quando interrogado, o Deputado José Múcio 
assim se pronunciou. O Sr. Deputado Jairo Carneiro, 
que era o Relator, perguntou a ele: “V.Exa. foi pressio-
nado pelos Deputados Pedro Henry, Valdemar da Cos-
ta Neto e Carlos Rodrigues para receber dinheiro para 
apoiar o Governo?” O Deputado José Múcio Monteiro 
assim respondeu: “Não, senhor”. Pág. 11 das notas 
taquigráficas do depoimento do Deputado José Múcio 
Monteiro aqui. Corrobora ainda esse depoimento outro 
prestado pelo Deputado José Múcio junto à Comissão 
de Sindicância da Corregedoria desta Casa. Lá, mem-
bro deste Conselho, o Deputado Robson Tuma assim 
perguntou ao Deputado José Múcio: “O senhor foi 
pressionado pelos Deputados Bispo Rodrigues, Val-
demar da Costa Neto e Pedro Henry a receber alguma 
coisa chamada de mesada ou mensalão?” O Deputado 
José Múcio Monteiro assim respondeu: “Não, Sr. Re-
lator. Inclusive eu disse isso, de público, na Comissão 
de Ética quando fui inquirido pelo Sr. Valdemar. Res-
pondi que não”. Pág. 2 das notas taquigráficas do de-
poimento do Deputado José Múcio na Corregedoria 
da Câmara. E aliás, aqui eu faço mais um adendo, no-
bre Relator: isso tudo aconteceu aqui neste plenário. 
A negativa taxativa do Deputado José Múcio aconte-
ceu aqui neste plenário na presença do representado 
na época, o ex-Deputado Roberto Jefferson, que fazia 
essas alegações. E não foi contestado. Acho que é 
difícil falar em mais provas além disso tudo. Mas per-
mito-me continuar. Bem  entendeu essa situação o 
Conselho de Ética da Câmara dos Deputados ao apro-
var, por unanimidade, o voto do Deputado Jairo Car-
neiro, que assim concluiu – e me permita V.Exa., Depu-
tado Jairo, vou ler novamente um trecho do seu rela-
tório: “Ainda durante o depoimento em foco, o Conse-
lho assistiu à instauração de uma controvérsia rele-
vante para o processo, tendo o Deputado José Múcio 
Monteiro, aliado e Líder do partido do representado, 
usado da palavra para negar uma das afirmações mais 
contundentes da entrevista e do próprio depoimento, 
a de que tivesse sido pressionado pelos Líderes do 
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PP e do PL e também pelos integrantes do próprio 
PTB para passar a receber o mensalão, definido pelo 
representado como contribuição mensal, no valor de 
30 mil reais, distribuída pelo PT aos Parlamentares da 
base do Governo em troca de apoio nas votações da 
Câmara”. Isso faz parte do relatório que foi aprovado 
aqui neste Conselho. Isso, por si só, já desqualifica a 
segunda alegação, Deputado Chico Alencar, feita pelo 
ex-Deputado Roberto Jefferson. Além disso, refuto, 
como refutei em todas as oportunidades em que me 
foi inquirido, a acusação de que teria pressionado o 
Líder do PTB, Deputado José Múcio, a aceitar o es-
quema chamado de mensalão, do qual – já declarei 
neste Conselho – desconhecer a existência. Que mais 
posso fazer para provar que a alegação é falsa? Não 
há nenhum outro testemunho mais forte do que esse 
que possa ser contundente o suficiente na desqualifi-
cação dessa alegação do que esses que já foram 
mencionados. Aliás, também acreditei ter esclarecido 
plenamente este ponto, quando da minha presença 
neste Conselho naquela outra oportunidade, como 
também pelos sucessivos depoimentos que se segui-
ram após o meu. Entretanto, mais uma vez, Sr. Presi-
dente, Deputado Ricardo Izar, agradeço a oportunida-
de de hoje para pôr um ponto final nessa questão. 
V.Exa. não sabe o bem que me faz estar aqui. V.Exa. 
me pediu para ser breve, para não gastar muito tempo, 
mas eu quero dizer a V.Exa., Deputado Ricardo Izar, 
que eu estava carecendo desta oportunidade – só um 
momento, Deputado –,  até como forma de desabafo, 
para a gente colocar com clareza a visão e o ponto de 
vista individual. Eu posso conceder um aparte?

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Não é 
aparte. Eu não quero interromper V.Exa., não tenho 
esse direito. Mas seria importante que V.Exa. também 
se referisse a um registro do relatório da Corregedoria, 
à pág. 26, quando fala no nome do Sr. João Cláudio 
Genu. É importante que, na conclusão de sua defesa, 
não deixe de se reportar a esse ponto, que está na 
pág. 26 do relatório da Comissão.

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Se as ila-
ções do Deputado Roberto Jefferson serviram até ago-
ra para as investigações realizadas, eu pergunto aos 
nobres pares desta Casa: por que a minha palavra e 
tantos outros testemunhos já presenciados por V.Exa. 
não servem como contraprova da minha inocência? 
Ora, eu espero que tenha ficado claro aos ilustres Con-
selheiros a total e absoluta falta de comprovação das 
alegações, das duas alegações feitas pelo ex-Depu-
tado Roberto Jefferson no tocante a minha pessoa. Em 
todas as peças que constituem esse processo, não há 
uma só prova documental, não há uma só prova teste-
munhal que convalide as alegações e me impute crime 

ou quebra do decoro parlamentar. Acho estranho, Srs. 
Parlamentares, por que só aqui neste Conselho é que 
eu estou tendo a oportunidade e a chance de me expor, 
de conversar, de colocar e sustentar a minha defesa, 
de ser inquirido e de responder às inquisições? Em 
nenhum outro momento me foi oferecida essa prer-
rogativa. Acredito que a Câmara dos Deputados erra, 
erra profundamente quando procede dessa maneira, 
de forma açodada, fazendo um verdadeiro rito sumá-
rio, expondo todos à execração pública, alguns como 
eu inclusive, que sempre me prestei a dar os esclare-
cimentos necessários, sem a menor necessidade de 
se prestar a esses dissabores que estou experimen-
tando. Vou abrir novamente um parêntese aqui, Srs. 
Parlamentares. Quem não se submeteu a um processo 
como este, de quase 5 meses de exposição – não é 
pessoal, é familiar –,  vocês não imaginam o sentimento 
da esposa, da mãe; vocês não imaginam o sentimento 
dos filhos, o que passa na vida particular de cada uma 
dessas pessoas, dos companheiros e correligionários, 
dos colaboradores, daqueles que acreditam na gen-
te, daqueles que dependem do nosso trabalho aqui 
neste Congresso; a angústia que milhares e milhares 
de pessoas estão passando. E esse rito foi feito, um 
pacotaço, e ninguém quis assumir a responsabilidade. 
Por isso, volto a dizer, este Conselho tem neste mo-
mento um papel fundamental: o papel de resgatar a 
crença, a honra e a imagem de alguns que nada têm 
a ver, mas tem também a responsabilidade de apurar 
profundamente – profundamente! – aqueles que têm 
envolvimento. E é nesse sentido, Srs. Parlamentares, 
que eu advogo neste momento, perante este Plenário 
e este Conselho, a inépcia dessa representação. Não 
há justificativa, no campo lógico. A manutenção de um 
processo disciplinar fundado em simples alegação que, 
após 136 dias de formulada, não encontrou guarida em 
nenhuma prova testemunhal e documental não pode 
continuar. Para se fazer justiça, não se pode perpetuar, 
não pode ter continuidade essa exposição totalmente 
desnecessária, sem nenhum embasamento jurídico-
legal. O Conselho de Ética, em cenário semelhante a 
este, em passado muito recente, Sr. Presidente, quan-
do da Representação nº 33, contra o Deputado Alex 
Canziani e mais outros 3 Deputados, que tramitava 
nesta Casa com características muito semelhantes, 
assim o entendeu. O nobre Relator, naquela ocasião 
Deputado Nelson Trad, aqui presente, deu provimento 
à inépcia da representação, pois o representado jus-
tificou na sua defesa o seguinte – eu vou ler e peço 
aos senhores que, ao ler este trecho, correlacionem 
com essa representação atual, de número 51, contra a 
minha pessoa. Dizia o Deputado Alex Canziani na sua 
defesa: “Acusações vagas, decorrentes de conclusões 
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subjetivas, meramente especulativas, desprovidas do 
mínimo necessário a justificar o prosseguimento do 
processo em apreço, na medida em que não consta 
da descrição fática ali esposada nenhum ato concreto 
efetivamente imputado ao representado”. Em outro tre-
cho: “A representação, segundo o ali exposto, não teria 
descrito qual seria o ato praticado pelo representado, 
supostamente atentatório à dignidade de seus pares, 
ou o modo como esse ato supostamente teria sido 
praticado. Por não apresentar nenhum fato concreto, 
fazendo acusações genéricas, importa inconstitucional 
pretensão de inversão do ônus da prova”. Em outro tre-
cho, quanto ao mérito, argumenta, em síntese, que a 
representação não teria apresentado a materialidade 
do fato e da autoria. O Relator, Deputado Nelson Trad, 
quando do voto, neste caso, em certo trecho assim 
se manifestou – peço licença, Deputado Nelson, para 
usar suas palavras: “Data maxima venia, esta Relatoria 
não pode deixar de registrar a completa inconsistência 
jurídica das 4 peças de acusação aqui examinadas. 
Cuida-se de representações amparadas não em fatos, 
mas em ilações, em hipóteses, em possibilidades de 
agir, imputadas, sem nenhuma prova, aos represen-
tados”. Em outro trecho: “As 4 defesas apresentadas 
pelos Deputados foram unânimes no argumento de 
que faleceria amparo jurídico às peças de acusação, 
fundadas  exclusivamente em suposições, não em 
fatos, e desprovidas de prova ou indício de prova da 
autoria e da materialidade do alegado”. Ora, Sr. Presi-
dente, Sr. Relator, Srs. Parlamentares, se a completa 
ausência de prova e a inconsistência jurídica evidente 
nesta representação serviram para beneficiar o ilustre 
Deputado Alex Canziani, por que haveria agora, dian-
te de circunstâncias tão similares, tão próximas, tão 
idênticas, este respeitoso Conselho ter procedimento 
diferente? Srs. Parlamentares, ninguém restará pre-
judicado se a representação for considerada inepta 
– ninguém, ninguém será prejudicado – e, conseqüen-
temente, tiver o seu arquivamento. Já o contrário não 
é verdadeiro, pois significa atentar contra um manda-
to legítimo, podendo ter conseqüências irreversíveis. 
Mandato legítimo, sim, que fora conquistado nas ur-
nas do Estado de Mato Grosso com mais de 120 mil 
votos – uma votação histórica naquele Estado, jamais 
alcançada por outro Parlamentar. Por isso, desde o pri-
meiro momento, Srs. Parlamentares, eu disse que não 
sublimaria o meu mandato. Tenho respeito, Deputado 
Edmar, por cada um dos meus eleitores, os conheço 
em grande parte, não na sua totalidade, mas conheço 
na sua grande maioria, porque faço campanha não é 
pela televisão, faço campanha não é pelos órgãos de 
mídia, mas é visitando cada Município, é contatando 
cada liderança política do meu grupo de apoiamento. 

Por isso, em respeito a eles, eu nunca admiti sequer 
a renúncia, Deputado Orlando. Fui questionado inú-
meras vezes – e V.Exa. não imagina como isso me 
aborrecia –,  por segmentos da imprensa, que, dia 
após dia, Deputado Ricardo, continuavam ligando: “E 
aí, Deputado, o senhor vai renunciar ou o senhor não 
vai renunciar?” Para mim, a renúncia e a cassação não 
têm diferença. Renunciar àquilo que me foi outorgado 
pelo voto popular ou ser cassado dentro desta Casa 
não difere em momento algum. Por isso, eu sempre 
disse que iria até o final. E foi ontem que V.Exa. fez, 
instaurou o... Ontem ou anteontem? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Foi segunda-feira.

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Segunda-
feira. Depois das 18h me ligou uma jornalista que me 
insistia, me irritava com esse tipo de pergunta. Na hora 
em que eu atendi o telefone, eu falei para ela: “Minha 
querida, você não vai perguntar de novo para mim se 
eu vou renunciar, porque o prazo já acabou. Não é mais 
essa a pergunta, né?” Ela falou: “Calma, Deputado, o 
senhor está nervoso”. Eu falei assim: “Isso irrita, irrita 
qualquer um”. Porque partiram do pressuposto que 
todos que estão indiciados, representados aqui neste 
Conselho, são culpados. E se são culpados, devem 
renunciar, para fugir à cassação. Essa premissa não 
se aplica a mim, e eu não a aceito. Eu estou aqui para 
responder até o último instante, Deputado Jairo, até 
a última instância. Até a última conseqüência vou me 
submeter. Agora, vou defender o mandato, que não é 
meu, é do povo do meu Estado, porque sei da neces-
sidade que ele tem de me ter aqui e sei do papel que 
represento na sociedade mato-grossense. Por isso, 
ouso ainda, meu caro Deputado Pedro Canedo, respei-
tando o conhecimento e a sabedoria jurídica de cada 
um dos senhores, quero reforçar: a inépcia pretendida 
por mim neste Conselho encontra guarida no regula-
mento da Corregedoria desta Casa, combinado com 
o Código de Ética, assim descrito – diz o art. 1º, §2º, 
inciso II, e §3º, do Regulamento da Corregedoria-Geral 
da Câmara dos Deputados, que está no Ato da Mesa 
nº 17, de 2003: “Art. 1º, §2º. A representação será con-
siderada inepta quando: (...) III – Não houver indício da 
existência do fato indecoroso e sua flagrante correlação 
com o representado”. Repito , Srs. Parlamentares: “A 
representação será considerada inepta quando não 
houver indício da existência do fato indecoroso e sua 
flagrante correlação com o representado.” No § 3º, diz 
o seguinte: “Para efeito de atendimento ao disposto no 
parágrafo único do art. 5º do Código de Ética e Decoro 
Parlamentar, o Corregedor deverá analisar a idonei-
dade das provas apresentadas, cabendo-lhe, no caso 
da denúncia instruída apenas com indícios inconsis-
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tentes da ilicitude imputada ao Deputado, promover a 
produção de provas”. Cumula-se, Sr. Presidente, a es-
ses dispositivos legais o parágrafo único do art. 5º do 
Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos 
Deputados. Diz o seguinte o art. 5º: “Atentam, ainda, 
contra o decoro parlamentar as seguintes condutas, 
puníveis na forma deste Código: Parágrafo único. As 
condutas puníveis neste artigo serão objeto de apre-
ciação mediante provas”. Isto, meu caro Relator, está 
escrito no Código de Ética e Decoro Parlamentar desta 
Câmara dos Deputados. Portanto, o dispositivo legal 
que estou pleiteando é justo e respalda a decisão a 
ser tomada. Infelizmente, a Corregedoria da Câmara 
dos Deputados, bem como a Mesa Diretora, instâncias 
precedentes a este Colegiado, não tiveram a ousadia 
de observar os dispositivos regimentais citados e mui-
to menos tiveram ousadia para promover a individua-
lização dos processos, como era de se esperar. Aliás, 
esse sentimento não é só meu, Sr. Presidente. Este 
próprio Conselho, corajosamente, através de V.Exa., 
solicitou, sem sucesso, que esse procedimento fosse 
adotado naquelas instâncias, até mesmo os critérios 
que as 2 CPMIs e que a Corregedoria elencaram como 
elementos necessários para configurar a quebra do 
decoro ou o crime. Se observados um a um, e está 
no teor da minha defesa... Aliás, pergunto: O Conse-
lho distribuiu a defesa? (Pausa.) Obrigado. Os crité-
rios adotados pelas CPMIs e pela Corregedoria para 
configurar elementos de prova, para consubstanciar 
a representação, se forem analisados um a um, não 
se aplicam a este caso, ao caso do Deputado Pedro 
Henry, que aqui está. E, com certeza, se fosse feito tal 
procedimento, impediria a instalação desse processo 
disciplinar, evitando aborrecimentos para uma série de 
pessoas, principalmente para mim. Infelizmente, Srs. 
Parlamentares, isto não foi observado até agora, mas 
tenho a convicção de que este Conselho assim o fará. 
Assim, devido à inconsistência das peças acusatórias, 
que se fundamentam exclusivamente no depoimento 
pessoal do ex-Deputado Roberto Jefferson, cassado 
por mentir, inexistindo quaisquer outras provas, enten-
do ser de justiça a análise que sentencie pela inépcia 
da representação e seu conseqüente arquivamento. 
Antes de findar...

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Eu falo de-

pois. Sr. Presidente, Sr. Relator, meus caros Deputados 
Conselheiros, espero ter esclarecido todas as dúvidas 
que porventura pudessem persistir desde a minha últi-
ma visita a este Conselho, mas me coloco inteiramente 
à disposição de cada um dos Srs. Parlamentares para 
a argüição que deverá seguir-se. Quero dizer aos se-
nhores e às senhoras que o meu espírito aqui não é 

diferente do de vocês: é o de buscar a verdade, é  o 
de trazer essa verdade, com absoluta tranqüilidade. 
Confesso, mais uma vez, que estou angustiado, estou 
maltratado, estou exposto há muito tempo ao oportu-
nismo de adversários políticos, do meu Estado, prin-
cipalmente, que não se cansam de nos prejulgar e de 
se oportunizar desse momento de fragilidade. Pediria, 
como apelo final a este Conselho, que pudéssemos 
ser o mais breves possível na apuração desta repre-
sentação. Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pela ordem, Deputado Jairo Carneiro.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – No-
bre Deputado Pedro Henry, nós recebemos aqui um 
documento que é a defesa prévia, escrita, de V.Exa. 
É importante que nós saibamos que compõem a sua 
defesa a sua apresentação feita agora e mais este 
documento. Confirma?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Vamos 
ver se eu entendi direito, Deputado Jairo. Vou tentar 
responder a V.Exa. 

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – O docu-
mento foi apresentado oficialmente ao Conselho?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Foi apre-
sentado oficialmente.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Então 
fica valendo?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Fica valen-
do, com a ressalva de uma errata, que eu vou...

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Certo. 
E mais a exposição que V.Exa. fez, que pode conter 
elementos diferentes dos que estão aí.

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Exatamen-
te. E eu também queria aproveitar, ilustre Presidente, 
se V.Exa. me permitir... O Deputado Jairo Carneiro me 
fez uma lembrança que havia me passado desaper-
cebida, que é um trecho do relatório da Comissão de 
Sindicância, da Corregedoria, que, num parágrafo que 
eu gostaria de colocar a V.Exa., diz o seguinte: “Regis-
tre-se, por oportuno, que o assessor do Deputado José 
Janene, João Cláudio Genu, é o principal elo de ligação 
das acusações feitas pelo então Deputado Roberto 
Jefferson contra os Deputados do PP. Esse assessor 
afirmou, em seu depoimento à Polícia Federal, que 
recebeu dinheiro das contas do empresário Marcos 
Valério por autorização emanada do PP, sem contu-
do citar o nome do Deputado Pedro Henry”. Esse é o 
relatório da Corregedoria da Câmara dos Deputados. 
Só um trecho está sendo aqui apensado, por sugestão 
do Deputado Jairo, aceita por mim.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados, antes de ouvirmos a palavra do 
Relator, Deputado Orlando Fantazzini, eu gostaria de 
convidá-los para, depois desta reunião, uma reunião 
informal no nosso gabinete, para conversarmos sobre 
os recursos do Deputado José Dirceu na Comissão de 
Constituição e Justiça e no Supremo, uma conversa 
depois desta reunião. 

Com a palavra o nobre Relator, Deputado Orlan-
do Fantazzini.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Obrigado. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados membros do Con-
selho, Sras. Deputadas, Deputado Pedro Henry, eu 
queria, inicialmente, esclarecer que ao Conselho cabe 
cumprir determinação da Mesa que encaminhou o con-
junto de procedimentos a serem instaurados e, portanto, 
nós, em cumprimento a esse desígnio, estamos dando 
prosseguimento, inclusive com sorteio, de forma de-
mocrática, das relatorias a todos aqueles que tiveram 
os seus nomes encaminhados a este Conselho. 

Em parte, V.Exa., quando clama o fato de não 
ter tido anteriormente a possibilidade, V.Exa. tem ra-
zão. Inclusive, no nosso entender, a Corregedoria e a 
Mesa deixaram transparecer que o local da produção 
de prova é o Conselho, e não eles. E definiram pelo en-
caminhamento, fundamentando inclusive a motivação 
da abertura do procedimento com a perda de manda-
to. Mas disso nós vamos ter que fazer uma longa dis-
cussão, o conjunto do Conselho inclusive, no sentido 
de que haja eventual reforma nas normas que estão 
regendo a Corregedoria, o que é pleito antigo deste 
próprio Conselho, e que haja também alterações nas 
normas deste próprio Conselho. 

Mas,  como ainda não ocorreram essas altera-
ções, no estrito cumprimento da minha função de Re-
lator, vou fazer um conjunto de indagações a V.Exa., 
inicialmente perguntando: V.Exa. foi Líder do PP em 
qual período nesta Casa?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Eu assumi 
a Liderança do partido em janeiro de 2003 e entreguei 
a Liderança em janeiro de 2005. 

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– V.Exa., na qualidade de Líder do PP, fazia parte da 
direção partidária? 

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Deputado 
Orlando Fantazzini, Relator deste processo, nós, do 
Partido Progressista... É um partido diferenciado. Ele 
é um partido de Deputados. Nós não temos Senadores 
nos nossos quadros e não temos Governadores. E nós, 
já há vários biênios seguidos, quando fazemos a nos-
sa convenção nacional, fazemos questão absoluta de 
colocar toda a bancada federal na direção do partido. 

Tanto é que nós temos aí, se não me falha a memória 
– ou tínhamos, até pouco tempo atrás, salvo melhor 
engano –,  23 vice-presidências, para acomodar todos 
os Parlamentares na direção partidária, na Executiva 
Nacional do partido, que é a direção partidária. Por 
quê? Porque fica até mais fácil fazer uma reunião da 
Executiva Nacional. Está todo mundo, toda semana, em 
Brasília. Então, marcou uma reunião, todo mundo fica 
presente. Então, presidente, vice-presidente, secretá-
rio, tesoureiro, vogais, todos são Deputados Federais. 
Então, todos os Deputados, mesmo antes de eu ser 
Líder do partido, já eram da Executiva Nacional. E, hoje, 
todos os Parlamentares, inclusive aqueles que entra-
ram no partido ainda antes da convenção, obviamente, 
fazem parte da Executiva Nacional. É uma prática que 
nós temos dentro do Partido Progressista.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – E 
quem faz a direção administrativa, burocrática e coti-
diana do partido? Não são...

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Presiden-
te e tesoureiro.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Presidente e tesoureiro? 

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – É.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – No 

período em que V.Exa. foi Líder, quem eram o Presi-
dente e o tesoureiro?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Olha, o 
Presidente... Em abril de 2003, quem assumiu a Pre-
sidência foi o Deputado Pedro Corrêa, e o Benedito 
Domingos foi o tesoureiro eleito junto com ele. Agora, 
em abril...

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Desculpe, eu não entendi direito. 

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Ah, 

Benedito Domingos.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Benedito 

Domingos, um dos fundadores do nosso partido. É da-
qui de Brasília, ex-Deputado e ex-Vice-Governador de 
Brasília. Em abril de 2005 houve uma alteração. Ficou 
o Pedro Corrêa na Presidência, mas ficou na tesouraria 
o Deputado Leodegar Tiscoski.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Desculpe...

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Leodegar 
Tiscoski na tesouraria. E o Secretário-Geral do partido 
também faz parte da direção e toma decisões.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – O 
Secretário-Geral?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – É, que era 
o Leodegar, na primeira administração, e aqui, depois, 
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passou a ser o Benedito Domingos. E os três que co-
mandam o partido são esses 3 Parlamentares. 

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Nesse período, portanto, a compreensão que nós 
podemos depreender é que toda e qualquer ação ela-
borada ou organizada pelo partido – por exemplo, o 
diálogo com o Partido dos Trabalhadores na perspec-
tiva de alianças, acordos políticos – se davam essen-
cialmente por essas 3 pessoas?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não, eu 
não estou afirmando isso, Deputado.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Não, não. O senhor não afirmou, eu é que estou 
perguntando.

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Na verdade, 
é o seguinte: como Líder, e quem já exerceu a Lideran-
ça – aqui tem alguns Parlamentares que fazem parte 
deste Conselho – sabe que, ao exercer a Liderança, na 
verdade você fica asfixiado com as atividades legislati-
vas, porque primeiro que todas as demandas da ban-
cada chegam até si. O Parlamentar que não consegue 
agendar uma audiência com o Ministro, ele recorre ao 
Líder: “Líder, pelo amor de Deus, já estou tentando faz 
2 semanas falar com o Ministro e não consigo. Agen-
da pra mim”. “Olha, preciso que você me acompanhe 
em tal lugar, tenho um problema pra resolver.” Afora 
isso, você tem uma dezena de reuniões semanais aqui 
dentro desta Casa, ou na Liderança do Governo, ou na 
Presidência da Casa. Enfim, são reuniões que tratam 
das atividades legislativas propriamente ditas. Então, 
você fica absolutamente consumido dentro desse pro-
cesso. Então, eu acho que isso absorve praticamente 
95% do seu tempo. 

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – 
Não, não, a pergunta foi diferente. Por exemplo, numa 
eventual aliança entre PT e PP, quem ia fazer o primeiro 
contato era o Pedro Corrêa, no caso, à época...

O  SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Questão 
partidária é tratada pelo partido. Obviamente que o 
Líder também opina nessas questões, que participa, 
discute a nível de Liderança. A gente se reúne. Eu ti-
nha a prática de fazer reuniões semanais com a minha 
bancada, em que se discutia tudo. Então, obviamente 
que a gente tinha conhecimento das coisas que esta-
vam em andamento.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – O 
senhor conhece, obviamente, o Sr. Genu.

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Conheço 
o Sr. Genu.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – 
Ele, se não me falha a memória, é lotado no gabinete 
do Deputado Janene.

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Quando 
eu era Líder do partido, ele era lotado no gabinete do 
Deputado Janene.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Mas prestando serviço ao partido. 

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Descul-

pe.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 

– Mas o Sr. Genu era lotado no gabinete do Deputado 
Janene?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Sim.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – O 

senhor o conhece?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Conhe-

ço.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – No 

período em que o senhor foi Líder da bancada ocorre-
ram vários saques junto ao Banco Rural, procedidos 
pelo Sr. Genu. O Sr. Genu, num trecho do depoimento 
dele na Polícia Federal, alega que tomava ou fez os 
saques em razão de cumprimento de ordem da dire-
ção partidária. E aí ele explicita um pouco mais. Ele 
diz que o Sr. Barbosa, tesoureiro do partido – ficava 
no 17º andar do Anexo I –,  comunicava-se com ele, 
para que ele comparecesse junto ao Banco Rural ou 
em outro local – citando inclusive, uma vez, um hotel 
aqui – para fazer o saque ou receber recursos, e de-
pois os entregava novamente a esse Sr. Barbosa, a 
quem ele alegava ser o tesoureiro. 

Nesse período, Deputado, o senhor nunca teve 
conhecimento dessas ações praticadas pelo Sr. Genu? 
Ou, dentro do partido, nunca houve nenhum comen-
tário? E se, de fato, esse Sr. Barbosa chegou a ser o 
tesoureiro.

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Sr. Relator, 
quero dizer a V.Exa.: tomei conhecimento desses fatos 
de saques no Banco Rural com a declaração que o Sr. 
Genu fez na Polícia Federal. Antes disso, desconhecia, 
não tinha conhecimento dessa questão, não havia sido 
notificado a mim que estava existindo isso. Então, eu 
não tinha conhecimento disso. Agora, acho que... Eu 
não estou entendendo onde é que V.Exa. gostaria que 
eu explicasse. Mais o quê? Eu ainda não peguei o fun-
do. Eu achei que V.Exa. divagou um pouco na relação, 
aliás, na pergunta, e eu me perdi. Qual o ponto que 
V.Exa. quer que eu responda? Se V.Exa. quer saber 
se eu conheci o João Cláudio Genu, conheci, como 
assessor do Deputado Janene. Fazia alguns serviços 
também dentro da esfera do partido – não da Lide-
rança, do partido. Ele fazia, na época em que eu era 
Líder, certo? Depois é que ele foi transferido. Depois 
que eu saí da Liderança é que ele foi transferido para 
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a Liderança, e trabalha lá até hoje. Eu desconhecia a 
existência desses saques no Banco Rural. Aliás, eu 
nem sabia que tinha agência do Banco Rural em Bra-
sília. Desculpe a minha ignorância, mas não trabalho 
com o Banco Rural. Nunca fui àquele lugar, nunca fui 
ao shopping, nunca tive nenhuma visita lá e nem em 
nenhum escritório naquele prédio, graças a Deus, até 
para não ser confundido com alguma coisa. Não sei 
se respondi a sua pergunta.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – O 
meu questionamento, nobre Deputado, é que o Sr. 
Genu disse que quem tomava as decisões era a dire-
ção partidária. V.Exa. disse que todos os Deputados é 
que praticamente compõem a Executiva.

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Olha, 
V.Exa...

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Só para concluir.

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Desculpe.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Por 

isso que eu fiz questão de tentar distinguir quais eram 
as ações que essa direção tomava, e o senhor deixou 
bem claro: enquanto Líder, o senhor se ocupava, aqui 
na Casa, com os pleitos dos Parlamentares, os Mi-
nistérios. E nas questões administrativas, de alianças 
partidárias, era um grupo mais reduzido. É isso que 
eu quero estabelecer. E perguntei justamente se o 
senhor conhecia o Sr. Genu – aqui me falta o primeiro 
nome dele agora.

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – É João 
Cláudio.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– João Cláudio Genu. Obrigado. Uma vez que, segun-
do ele, como era uma decisão da direção partidária, 
quero saber se V.Exa. já tinha conhecimento, uma vez 
que V.Exa. está dizendo que nunca teve conhecimento. 
Portanto, no meu entender, não houve uma decisão na 
direção do partido em receber recursos provenientes 
das contas do Sr. Marcos Valério.

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Se VExa. 
me permitir, eu acho que esse assunto requer um 
adendo à minha explicação, que é, eu acho, de fun-
damental importância. Eu gostaria de narrar um fato 
para VExa., Sr. Relator, que me constrangeu muito, 
mas muito mesmo, eu passei muito mal. Olha, eu 
confesso que acho que ninguém aqui imagina o que 
eu sofri nesse episódio. Eu estava fazendo um traba-
lho, no Estado de Mato Grosso, visitando Municípios, 
tinha feito uma agenda de sexta, sábado e domingo, 
visitando 22 Municípios. No sábado à noite – eu acho 
que foi no sábado, foi no sábado, não é? –,  foi no sá-
bado à noite, eu estava junto com 3 Deputados Esta-
duais, inclusive um deles está aqui presente, que é o 

Presidente do meu partido. Nós estávamos pousando 
no Município de Primavera do Leste, recebi um tele-
fonema da imprensa me dizendo o seguinte: “Olha, o 
João Cláudio Genu acabou de dar um depoimento à 
polícia envolvendo o seu nome. O que o senhor tem a 
dizer sobre isso?” Eu disse: “Envolvendo o meu nome, 
como?” Ele falou: “Não, falou que o senhor autorizava 
os saques.” Eu falei: “Olha, isso é mentira, não é verda-
de, eu vou provar que isso... ele não tem como provar 
que isso seja verdade, não autorizei coisa alguma.” 
Bom, eu não preciso dizer mais, porque eu fui para o 
Jornal Nacional nesse dia. O Brasil inteiro viu o meu 
rosto no Jornal Nacional. Aí, depois, peguei o avião e 
imediatamente voltei para a Capital, Cuiabá. No outro 
dia de manhã, de madrugada, domingo de madruga-
da, vim para cá, fui ter acesso ao depoimento, que é 
essa cópia que muitos dos senhores têm. E fui ler o 
depoimento. E o depoimento, em nenhum momento, 
disse isso. O depoimento, em nenhum momento, insi-
nuou isso. Acontece que, infelizmente, neste País, às 
vezes, acontecem algumas fatalidades que acabam 
por expor a gente. A Procuradora Federal que acom-
panhava o depoimento do Sr. João Cláudio Genu saiu 
por volta das 18 horas e deu entrevista à imprensa. E, 
na entrevista dela, ela disse o seguinte: “João Cláu-
dio, no depoimento da Polícia Federal, ele, agora no 
depoimento, ele mencionou 3 Deputados, ele envol-
veu 3 Deputados: Pedro Corrêa, José Janene e Pedro 
Henry.” E eu fui para o Jornal Nacional. E o que está 
escrito aqui, o que está escrito aqui no depoimento 
dele é o seguinte – eu vou ler o trecho: “Que somente 
ia receber o dinheiro após a confirmação expressa do 
Deputado Pedro Corrêa e José Janene; que também 
fazia parte da Direção do PP o Deputado Federal Pe-
dro Henry.” E ele respondeu isso, e V.Exa., como jurista 
que é, sabe perfeitamente que num interrogatório essa 
palavra “que” significa a resposta de uma pergunta. O 
Presidente do inquérito perguntou: “E o Deputado Pe-
dro Henry?” Ele falou: “Não, o Deputado Pedro Henry 
só fazia parte da Direção do PP.” Ele não afirmou, em 
nenhum momento, que eu autorizava. Mais do que isso, 
Srs. Parlamentares: na CPMI da Compra de Votos, o 
Senador José Jorge disse o seguinte: “V.Exa. colocou 
a responsabilidade em cima de apenas 2 Deputados; 
na Polícia Federal, V.Exa. citou também o Deputado 
– como era o nome dele? – citou o Deputado Henry, 
Pedro Henry, V.Exa. citou ele aqui, o Deputado Pedro 
Henry. Qual foi a participação do Deputado Pedro Henry 
nesse processo?” Responde o Sr. João Cláudio Genu: 
“O Pedro Henry era o Líder da bancada.” O Senador 
José Jorge, não satisfeito com a resposta, perguntou: 
“Ele era o Líder da bancada, e V.Sa. o consultava tam-
bém?” João Cláudio respondeu: “Não.” Está categóri-
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co, está claro. Está muito claro. Esta dúvida não pode 
pairar sobre mim. 

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Deputado Pedro Henry, o tesoureiro Barbosa, a que 
o Sr. Genu faz menção... V.Exa. conheceu esse tesou-
reiro Barbosa? Pelas informações, parece que ele é 
falecido. V.Exa. confirma isso ou não? 

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Ele é fa-
lecido. Ele trabalhou muitos anos no partido, é um dos 
fundadores do partido. Fazia tudo, mas ele não era te-
soureiro, era contador do partido. Fazia a contabilidade 
do partido. E eu não tinha, assim, um grande relacio-
namento com ele. Mas eu o conheci. 

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Mas ele era contador, e não tesoureiro?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Conta-
dor. É.

O  SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Mais duas questões. Obviamente que nós acaba-
mos lendo defesas e argumentações de todos. E vi 
numa das argumentações que os recursos recebidos 
pelo PP, através do Sr. Marcos Valério, foram fruto de 
um acordo entre o PT e o PP para pagamento do ad-
vogado do Deputado Ronivon Santiago, que inclusive 
tinha vários processos movidos pelo próprio PT. Houve 
alguma reunião no PP para se discutir eventual acor-
do com o PT para receber recurso para pagamento 
da qual...?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não que 
eu tivesse participado.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Encerrando, V.Exa. tomou alguma providência jurídi-
ca contra o ex-Deputado Roberto Jefferson, em razão 
das denúncias que ele imputou ao senhor?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Ilustre 
Deputado Orlando Fantazzini, tenho um respeito enor-
me a V.Exa. Aliás, a imprensa ontem tentou, a exemplo 
do que aconteceu com alguns outros representados 
e alguns outros Relatores aqui, ficar tentando tirar da 
gente algumas avaliações de natureza pessoal. V.Exa. 
bem sabe que eu não tenho relacionamento pessoal 
com V.Exa. nenhum. Nós tivemos aqui um conhecimento 
único naquele dia em que eu vim prestar testemunho. 
Nunca trabalhei em nenhuma comissão com V.Exa. e 
nunca tive contato pessoal de nenhuma natureza. Es-
tou falando isso, porque tentaram até fazer isso, es-
pecular para criar um clima de mal-estar, falar, pegar 
na palavra, às vezes no supetão uma palavra, fazer 
uma interpretação dúbia. Essa é uma coisa horrorosa. 
V.Exa. me fez uma última pergunta ou não?

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Se V.Exa. ingressou ou pretende ingressar com al-

guma ação judicial contra o ex-Deputado Roberto Je-
fferson.

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Ah, perdão! 
O cansaço é que nos trai. Eu queria dizer o seguinte: 
vários segmentos da imprensa, desde o primeiro mo-
mento, no dia 7 ou 8 de junho, estão insistindo nessa 
tese comigo. “O senhor não vai ingressar com uma ação 
judicial?” Não só aqui, mas no meu Estado também, 
cobrando-me esta posição, como se isso resolvesse os 
problemas. Não, não fiz nenhuma providência judicial, 
ainda. Eu pretendo, primeiro, resgatar a minha honra 
aqui, na Câmara dos Deputados. Depois, eu vou tomar 
as providências judiciais cabíveis. Depois. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados, de acordo com a lista de inscrições 
para os debates, a primeira inscrita é a Deputada An-
gela Guadagnin, a quem concedo a palavra.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Sr. Presidente, Sr. Líder, Deputado Pedro Henry, 
representado neste momento em que está prestando 
sua declaração. Tivemos a oportunidade de ler essa 
defesa prévia distribuída a todos para tomarmos co-
nhecimento dela. E eu observei, V.Exa. não apresentou 
nenhuma testemunha em sua defesa?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Deputada 
Angela, eu entendo que fazer um testemunho para 
apresentar uma prova negativa é coisa complicada por 
demais. Quem eu vou chamar aqui para poder falar: 
“Olha, o Pedro Henry é bom sujeito, ele é boa pessoa, 
ele não participa disso, nunca ouvi falar disso”? Acho 
que isso é desnecessário. Tantos testemunhos que já 
aconteceram aqui naturalmente. Eu estou me servin-
do de todos os depoimentos que já foram compilados 
nas diversas instâncias de apuração para justificar a 
nossa defesa. Não acho que haja necessidade, a me-
nos que surja algum fato novo, alguma alegação nova 
para que eu possa ser ou representado novamente, 
ou acoplada a essa representação, eu acho que é 
absolutamente desnecessário trazer qualquer tipo de 
testemunha aqui.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – 
V.Exa. prestou diversos depoimentos que já ocorreram 
tanto na CPMI, quanto na Polícia, quanto aqui mesmo 
para poder montar a sua defesa. E entre essas decla-
rações, V.Exa. declarou que não pressionou o Múcio 
e que S.Exa. que teria confirmado. V.Exa. então falou 
dos vários depoimentos que o Múcio disse que ele teria 
confirmado que V.Exa. não o pressionou. Mas V.Exa. 
, como Líder do seu partido, qual era essa relação ao 
tomar conhecimento desse fato? 

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Desculpe, 
Deputada, eu não entendi a pergunta.
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A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – 
Olha, V.Exa. apresentou as declarações do Múcio para 
dizer que não houve pressão da sua parte sobre o Múcio 
para que S.Exa. mudasse a posição dos Deputados do 
PTB em relação a que V.Exas. recebiam o mensalão 
e S.Exas. não recebiam, e o Múcio negou isso. Estou 
falando pelo que o Roberto Jefferson teria dito ante-
riormente. Agora, V.Exa. chegou a ter conhecimento 
de que existia essa questão de mensalão, pagamento 
e que houve pressão ao Múcio por alguns Deputados 
para fazer essa mudança de posição?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Deputada 
Angela, V.Exa. deve lembrar-se da última vez que es-
tivemos aqui, V.Exa. estava presente e ficou presente 
durante todo o meu testemunho, e fomos bastante 
claros em afirmar que desconhecemos a existência 
desse chamado supostamente mensalão e também 
desconhecia qualquer tipo de pressão exercida sobre o 
Deputado José Múcio. Nunca ouvi falar nisso. Por isso, vi 
essa alegação do Deputado Jefferson com indignação. 
Acho que é fruto da imaginação fértil de alguém que, 
flagrado numa circunstância de corrupção, lançou mão 
de diversos artifícios para tentar se safar do processo 
contra ele. Então, vejo isso com muita clareza.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– V.Exa., como Líder do partido, até me desculpe, re-
feriu-se que estivemos aqui presentes no outro depoi-
mento de V.Exa., e tenho procurado estar presente em 
todos os depoimentos. 

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – São tan-
tos, não é, Deputada?

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– E ficar, não só por respeito à pessoa que está de-
pondo, mas também para ouvir tudo o que está sendo 
falado, participar de todos os processos e de todos 
os momentos. Mas temos de voltar a fazer algumas 
perguntas. Inclusive, esse momento é um pouco dife-
rente daquele em que o representado é o seu nome. 
E se V.Exa. quiser ser defendido, o melhor será V.Exa. 
mesmo defender-se. Por isso, temos de fazer essas 
perguntas. Quando o Genu declara que pegou recur-
sos para o seu partido, V.Exa., como Líder do partido, 
tomou conhecimento de que ele teria pego qualquer 
recurso para o partido?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Depu-
tada Angela, se V.Exa. me permite, preciso frisar uma 
questão: a representação contra a minha pessoa está 
calcada em dois pontos. São duas alegações que o ex-
Deputado Roberto Jefferson teria feito ao meu nome. 
Não acho que este assunto seja pertinente a esta, na 
minha avaliação, não me furtarei de respondê-la. Aliás, 
até já respondi aqui agora ao Deputado Orlando Fan-
tazzini essa mesma pergunta. Desconhecia comple-

tamente a autorização de saque do Banco Rural. Pelo 
contrário, nem sabia que tinha agência do Banco Rural 
aqui em Brasília. Nunca fui lá, garanto isso a V.Exa., 
pode procurar nos anais do Banco Rural que não vão 
encontrar o meu nome, porque não sou cliente do Ban-
co Rural, nunca o freqüentei. Para falar a verdade, se 
eu fui àquele shopping, lá, foi uma vez ou duas. Não 
me lembro de ter ido mais do que isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Henry) 
– Com a palavra o Deputado Chico Alencar.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Boa tar-
de a todos, Deputado Pedro Henry, em nome do nosso 
trabalho, da objetividade, o Deputado Roberto Jeffer-
son, nas suas afirmativas, parte das quais se revelaram 
procedentes, o que não o legitimou como alguém que 
jamais feriu o decoro e a ética, e este Conselho e o 
Plenário da Câmara entenderam corretamente, a meu 
juízo, quanto à quebra do decoro do Deputado Roberto 
Jefferson. Ele afirmava com aquele tom peculiar que 
sabia que V.Exa. teria distribuído o propalado mensalão, 
esses recursos, no ano de 2004. Ele mencionou isso: 
o Pedro Henry, em 2004. Como foram as relações de 
V.Exa. com ele, Roberto Jefferson? Em que condição 
V.Exa. estava durante todo esse ano de 2004, já que 
havia uma aproximação de ordem política em função 
de serem base do Governo. Havia um acordo tácito 
em relação a isso?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Bem, na 
verdade, V.Exa., Deputado Chico, na sua pergunta, faz 
uma afirmação que não é muito verdadeira. Não tínha-
mos grande relacionamento no ano de 2004. O  Depu-
tado Roberto Jefferson – eu não sei precisar quando 
foi falecimento do Deputado Martinez –,  mas desde o 
falecimento do Deputado Martinez, ele assumiu a Pre-
sidência do partido. A minha relação era a relação do 
Colégio de Líderes. Portanto, ela foi no primeiro ano, foi 
no ano de 2003. E o Deputado Roberto Jefferson, mais 
o Deputado Martinez, tinha um desejo muito grande 
de crescer a sua bancada e inclusive nos propuseram 
– eu disse isso na última vez que estive aqui –,  a fusão 
partidária, porque queriam se tornar a maior bancada, 
para poder almejar, no ano de 2005, a Presidência 
da Casa. Essa proposta foi-nos feita pelo Martinez e 
pelo Roberto Jefferson. Inclusive o Martinez assumiria 
a Presidência do novo partido criado e me ofereceu 
a Liderança desse novo partido, que seria criado da 
fusão dos 2. Esse processo não evoluiu. E, voltando 
à sua pergunta, nós tínhamos um relacionamento fre-
qüente no primeiro ano, no ano de 2003, no primeiro 
ano desta Legislatura. Por quê? Porque, às vezes, nas 
reuniões de Líderes, na Presidência, na Liderança do 
Governo, aconteceram várias e várias... Mas sempre 
houve uma indisposição pessoal entre os dois, porque 
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a obsessão dele, apesar de ter eleito a metade dos 
Parlamentares que nós elegemos na última eleição, ele 
queria passar o PP de qualquer jeito. Fez um esforço 
enorme nesse sentido. E eu, como Líder – era meu de-
ver proteger os meus interesses partidários e os meus 
colegas partidários -, nunca permiti que ele fizesse isso. 
Sempre fiquei à frente, sempre escolhi Comissões na 
frente, sempre peguei relatorias na frente. Quem milita 
nesta Casa e conhece o Regimento Interno e conhe-
ce o funcionamento sabe o quanto é importante para 
o fortalecimento da atividade parlamentar estar numa 
posição mais vantajosa em relação a outro partido. 
Ele nunca me perdoou por isso. Um homem que tinha 
20 anos de Corte, chegar um mato-grossense, ilustre 
desconhecido, e o superar, eu nunca fui perdoado por 
isso. Mais ainda, Deputado Chico Alencar – os Líde-
res que eram Líderes na época sabem do que estou 
falando – nas reuniões com o Governo, ou com a Li-
derança do Governo, ou até mesmo com o Presidente, 
ou com os Ministros, e nós nos reuníamos para dis-
cutir assuntos importantes de interesse do País, todo 
mundo dava a sua opinião, mas a minha, na maioria 
das vezes, prevalecia em detrimento da dele. Isso foi 
despertando um ciúme doentio. Uma coisa que é pes-
soal. V.Exa. é Parlamentar. V.Exa. deve ter, na última 
eleição, apoiado uma série de Prefeitos ou candidatos 
a Prefeitos. V.Exa. acha que, ao ir ao Município A ou 
B ou C do seu Estado, o Rio Janeiro, e chegar lá subir 
no palanque e fazer o comício para o seu candidato, 
V.Exa. só sairá de lá com amigos? Pelo contrário, ao 
mesmo tempo em que V.Exa. ganha amigos daqueles 
que V.Exa. está defendendo a candidatura lá, V.Exa. 
ganha uma série de inimigos, que são os adversários 
dele, que vêm graciosamente para V.Exa., sem V.Exa. 
ter feito nada de pessoal a essas pessoas. Então, na 
vida pública, parlamentar, política, acontece isso. Eu 
ganhei alguns inimigos aqui no Congresso por estar 
crescendo, por estar tendo uma certa projeção dentro 
desta Casa e, mais especificamente, junto ao Governo. 
Ele, que já tinha tido tantas e tantas oportunidades, 
não aceitava ficar num plano, vamos dizer assim, in-
ferior ao plano em que eu estava cotado. Tanto é que 
o próprio Presidente da República – não é novidade 
para ninguém – queria, no ano passado, transformar-
me em um de seus assessores diretos. Chegou até a 
fazer esse convite pessoalmente para mim. Não deu 
certo, paciência!

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Para 
um Ministério?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – É. Não deu 
certo. Paciência. Então, isso prova o grau de credibili-
dade que a gente tinha dentro do Governo.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Mas 
V.Exa. acha que o Deputado Roberto Jefferson pode-
ria ter trabalhado contra essa intenção preliminar do 
Presidente da República? Quer dizer, o ciúme chegou 
até a esse nível?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não é isso 
que eu quis dizer, Deputado Chico. O que eu quis di-
zer é diferente. O que eu quis dizer é que esse cres-
cimento, essa aproximação e esses posicionamentos 
freqüentes de lealdade que eu tinha também com o 
Governo Fernando Henrique – não pense V.Exa. que eu 
era diferente. Eu costumo jogar só pelo lado da frente. 
Eu não tenho jogo escondido. Eu não faço subterfúgio. 
Sou muito claro nas minhas posições. Então, a mes-
ma credibilidade que eu consegui conquistar neste 
Governo, no Governo passado eu também tinha, e o 
meu partido também era aliado do Governo passado. 
Então, eu não tenho constrangimento nenhum para 
falar isso. O que acontece? Eu acho que as alegações 
que ele fez, estas sim, foram motivadas por essa in-
disposição pessoal.

O  SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – E como 
é que V.Exa. explica, então, que a partir dessa indis-
posição pessoal, dessas acusações graves que tantos 
transtornos já lhe trouxeram, acabaram sendo acolhidas por orga-
nismos plurais e mais amplos, como a CPMI dos Correios, depois a 
Corregedoria e a Mesa da Casa? A eficácia do mal do ex-Deputado 
é imensa, é enorme.

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Eu acho 
que já respondi V.Exa. quando eu disse da minha in-
dignação por não ter tido a chance que eu estou tendo 
aqui, hoje, de fazer o que V.Exa. está fazendo comigo: 
V.Exa. me perguntando e eu lhe respondendo, olhan-
do nos olhos, sem precisar fugir, sem ter que baixar a 
cabeça, encarando fato a fato. Eu não tive essa chan-
ce, Deputado. Infelizmente ela não me foi concedida. 
E peço a Deus que não submeta V.Exa...

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Na Cor-
regedoria também não?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não, se-
nhor. Não foi feito esse tipo de coisa. E se foi feito, se 
me permitiram conversar lá um pouquinho, certo, não 
fizeram análise do mérito da minha conversa, porque 
simplesmente jogaram tudo para a frente.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Porque 
houve até uma decisão judicial para que fossem ou-
vidos os indiciados, digamos assim, pela CPMI. Esse 
direito V.Exa. teve?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não, o nome não 
é indiciado. V.Exa. pode colocar o nome que está sendo 
veiculado na imprensa: cassáveis. É pior do que isso. 
É assim que estão me chamando lá no meu Estado, 
Deputado Chico Alencar. E peço a Deus que V.Exa. 
não tenha que se submeter a um processo desses, 
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danoso como esse, porque isso na vida pública é, se 
não fatal, é uma coisa que machuca profundamente e 
a gente tem que – sabe? – começar a pensar se vale 
a pena tudo isso.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Bom, 
mas de qualquer forma, na Corregedoria V.Exa. foi 
ouvido...

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Eu fui...
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – e na 

CPMI, não?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Eu fui...
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – São 

perguntas sinceras mesmo. Não estou acompanhan-
do pari passu, não. Eu gostaria de legislar e não estar 
nesse papel aqui...

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Sim, 
sim.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – ... mas 
é um dever. Na Corregedoria, sim, não é?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Sim.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Delúbio 

Soares, o bode expiatório, que, aliás, deve-se desfiliar 
do Partido dos Trabalhadores. V.Exa. teve contatos com 
ele também no ano de 2003, 2004?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Olha, na 
verdade...

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Ele era 
uma figura política de peso e de responsabilidade?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Na verda-
de, muito pouco, muito pouco. Eu até havia dito no meu 
Estado, numa entrevista coletiva lá, que eu nunca tinha 
tido contato com ele e fui advertido por um repórter na 
hora que eu disse isso, que falou assim: “Mas Depu-
tado, o senhor está falando uma coisa dessas e o se-
nhor esteve com ele aqui, em Cuiabá.” Eu na hora não 
me lembrei e falei: “Mas, quando?” Ele falou assim: “O 
senhor esteve aqui no dia em que o Deputado Gree-
nhalgh veio aqui no gabinete do Governador conversar 
com a bancada, pedir apoio e tal. O senhor estava lá, 
junto.” Eu falei: “É verdade, eu estava junto.” Reunião 
pessoal entre mim e o Delúbio nunca existiu. Nosso 
contato foi em alguns eventos que, casualmente, nos 
encontramos, como esse do Deputado Greenhalgh e 
um outro de que eu me lembro também, que foi uma 
reunião da bancada do PT. Eu não sei se foi um ani-
versário, o que foi, que o Deputado Arlindo Chinaglia 
me convidou para ir, eu fui e ele estava lá.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Mas 
nunca nenhuma discussão em termos políticos...

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – ... de 
apoios para a campanha de 2004...

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – ... dentro 
daquele projeto de coligação?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Por fim, 
duas questões também igualmente objetivas. V.Exa. 
arrolaria esse Sr. João Cláudio Genu como sua teste-
munha? A Deputada Angela já indagou sobre a não-
indicação de nenhuma testemunha, porque V.Exa. tam-
bém pleiteia e trouxe aqui essa ponderação da inépcia 
do processo disciplinar, do seu arquivamento. Mas, em 
caso de processo, da averiguação em curso...

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Deputado 
Chico Alencar...

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – ... V.Exa. 
arrolaria o Sr. Genu?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Deputado 
Chico Alencar, o assessor João Cláudio Genu já foi ca-
tegórico e claro: falou que não conversou comigo, que 
não tenho nada... Não autorizei e não tinha nenhuma 
vinculação comigo. Não tenho motivo algum para for-
talecer ou para desmascarar as alegações que o ex-
Deputado Roberto Jefferson faz à minha pessoa. Eu 
não tenho motivo nenhum. Nem a ele, nem a ninguém. 
Quem mais pode vir aqui para poder prestar algum es-
clarecimento além daquilo que já está escrito? Eu sou 
obrigado a confiar que a CPMI da Compra de Votos, 
principalmente o Senador José Jorge, que, pela forma 
como S.Exa. colocou aqui, até me parece que queria ou 
tinha intenção de me prejudicar porque foi incisivo por 
várias afirmativas, e o João Cláudio Genu me isentou. 
Eu acho que não há necessidade disso. Não arrolaria 
porque não vejo necessidade. Não o arrolaria, como 
não quero arrolar ninguém como testemunha, porque 
eu acho que não há necessidade. Eu tenho um proble-
ma sério a enfrentar, Deputado Chico Alencar, e peço 
o entendimento de V.Exa.: o tempo conspira contra 
mim. Eu estou há 136 dias exposto, eviscerado – eu e 
a minha família –,  com o abdome aberto, as vísceras 
para o lado de fora Só não estou sangrando ainda, 
mas estou perdendo líquido, perdendo a tranqüilidade, 
a serenidade eu estou há muito tempo. Então, eu volto 
a fazer um apelo a este Conselho: eu preciso da cele-
ridade. Se  este Conselho entender, Deus queira que 
não, mas se este Conselho entender que eu cometi 
um crime, que eu quebrei o decoro, que escreva isso, 
que assine e que me mande para o plenário, porque eu 
já não estou suportando mais tanto sofrimento, tanto 
familiar como pessoal. Eu acho que não mereço isso. 
Estou sendo injustiçado nesse processo. Não há fatos 
concretos, não há provas, não há indícios consistentes. 
Há simplesmente uma alegação de um Parlamentar 
que se viu flagrado num processo de corrupção.
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O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Só para 
eu entender ainda. E vou encerrar. V.Exa. afirma que o 
Sr. Genu... Ele disse textualmente na CPMI que V.Exa. 
não tinha nenhuma....

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Está aqui 
no processo, faz parte integrante do processo, Depu-
tado Chico. É a cópia, eu falo para V.Exa. aqui, é a có-
pia da CPMI da Compra de Votos, a acareação feita 
com ele, na pág. nº 100.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Tenho 
impressão de que V.Exa. leu um trecho.

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Li um 
trecho.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Quan-
do ele fala: “E o Deputado Pedro Henry? Era líder do 
partido. Isso. Ou ele fala: “Não tem nenhuma, qualquer 
participação nesses fatos”.

Mas eu vou... 
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – “V.Sa. 

consultava ele também?’ – perguntou o Senador José 
Jorge. João Cláudio Carvalho Genu: ‘Não’”.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Certo.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Textual.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Por fim, 

Deputado. À época das primeiras denúncias, muitas 
infundadas, outras que se revelaram procedentes do 
ex-Deputado Roberto Jefferson, muito bem cassado 
por esta Casa, surgiram notícias de jornais. V.Exa. fez 
menção aí a essas situações da imprensa. E eu me re-
cordo de que, no Estado de S.Paulo, vieram matérias, 
segundo as quais V.Exa. teria trabalhado para que um 
determinado candidato num determinado Município, 
onde seu irmão disputava a Prefeitura, renunciasse, 
saísse da disputa. E falavam também de alguém que 
chegou com uma mala, enfim, aquele conjunto de de-
núncias que surgiu. Que fim teve essa situação? V.Exa. 
tomou alguma providência e de que ordem? Porque 
me lembro de que isso surgiu.

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – O denun-
cismo que V.Exa. narra aconteceu, sim. Aconteceu 
não só comigo, aconteceu em todo o País, com vários 
daqueles que foram citados durante esse processo e 
acabaram sofrendo esse denuncismo num ritmo aluci-
nante. Nós, lá, no Estado do Mato Grosso, ingressamos, 
sim, com uma ação no Ministério Público, pedimos as 
providências cabíveis, no caso. E está em curso todas 
essas ações lá no Estado, porque lá era uma situação 
diferente. Era uma questão local, promovida por um 
derrotado na eleição, que começou a forjar todo esse 
tipo de informação, exatamente para dar essa votação, 
oportunizando-se da fragilidade do momento em que 
nos encontrávamos.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Muito 
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Com a palavra o nobre Deputado Jairo Carneiro.

Eu só queria lembrar aos Srs. Deputados que 
fui avisado agora de que daqui a uns 10 a 15 minutos 
teremos votação nominal no plenário. Então, gostaria 
que o Deputado Jairo se apressasse porque é o pe-
núltimo inscrito. O último inscrito é o Deputado Edmar 
Moreira.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Serei 
rápido, Sr. Presidente, nobres colegas, nobre Deputado 
Pedro Henry. Eu o consulto: V.Exa. argüiu a inépcia 
perante a Comissão de Sindicância?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Argüi.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas no 

relatório não há nenhuma informação a respeito.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Nem cita. 

Aliás, duvido que tenha sido lida.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Fez 

verbalmente ou por escrito?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Por escrito 

e verbalmente.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas 

tinha direito de exigir uma resposta, que seria obri-
gação da Comissão de Sindicância. Claro que isso 
traz algum embaraço a este Conselho, no momento 
em que já ouvimos o Relator dizer que a Mesa legi-
timou o trabalho da Comissão e fez a representação 
formalmente para este Conselho. Acho que uma per-
sonagem-chave...

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Só para 
colaborar com a pergunta deV.Exa.: argüi à Mesa 
também. 

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Tam-
bém?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Também.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Também 

não houve resposta?
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não hou-

ve.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Acho 

que uma pessoa-chave que poderia estar aqui seria 
o Deputado Robson Tuma. V.Exa. tem um momento 
processual para poder indicar suas testemunhas no 
Conselho e poderá perder a oportunidade de fazê-lo. 
Então, isso é uma advertência que fazemos em seu 
próprio benefício, no exercício da sua ampla defesa. 
Por isso, reflita bem com seu advogado se deve indicar 
testemunhas, porque há um momento. Passado esse 
momento, V.Exa. fica sem essa proteção. 

Mas acho que um personagem importantíssimo de 
ser convidado seria o Deputado Robson Tuma, porque 
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S.Exa. é o Relator, e eu estou lendo o texto oferecido 
por S.Exa. Acho que seria muito importante. 

As peças referidas por V.Exa. são importantes 
que sejam oferecidas e colocadas à disposição do 
Conselho. Os depoimentos aqui, textos lidos por V.Exa., 
atribuídos ao Genu, e mais alguém. 

V.Exa. já respondeu em outro momento sobre 
o crescimento da bancada. E agora percebemos que 
existia algum tipo de ciúme de outro Líder de parti-
do. Creio que um desses motivos de ciúme teria sido 
também o seu trabalho, como Líder, para ampliar a 
sua bancada. Eu gostaria de ouvir alguma coisa sobre 
isso, sobre o aumento da sua bancada, e que atrati-
vos eram oferecidos para a conquista de adesões de 
novos companheiros.

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Deputado 
Jairo Carneiro, com todo o respeito a V.Exa., quando 
V.Exa. era Relator daquele processo contra o ex-Depu-
tado Roberto Jefferson, V.Exa. me fez esse mesmo tipo 
de pergunta e eu respondi, e vou tornar a responder 
a este Conselho. Na verdade, o Partido Progressista 
não foi um partido que cresceu numericamente, não. 
Nós elegemos 49 Sras. e Srs. Deputados na eleição 
passada. Tivemos algumas variações, para menos e 
para mais, ficando sempre dentro do limite de 4 ou 5 
para menos, 4 ou 5 para mais, não mais do que isso. 
Hoje, a bancada tem 55 Deputados. Algumas mudan-
ças aconteceram mais recentemente neste ano, 4 ou 
5 mudanças este ano, e o restante ocorreu durante os 
anos de 2003 e 2004. Agora, é preciso dizer que é do 
conhecimento notório de todos, e eu já expliquei isso, 
que os valores na política são exatamente diferentes 
daqueles valores que estão acostumados a entender 
na sociedade. Uma relatoria importante é um valor; a 
presidência de uma comissão permanente da Câmara 
dos Deputados é importante; posições políticas internas 
dentro da Casa, Vice-Lideranças, esse tipo de coisa é 
que eram os valores que acabávamos tendo uma certa 
elasticidade para poder atrair Parlamentares, sem falar 
no fundamental: o Partido Progressista é um partido 
de Deputados, tem o quarto maior tempo de televisão. 
Quando se oferece a um Deputado a sigla partidária 
com o tempo de televisão, a estrutura de que ela dispõe 
no Estado, ela passa a ser um instrumento altamente 
atrativo. Então, os Deputados convidados que vieram 
para o nosso partido foram atraídos através desses 
valores. Ou, em outras vezes, foi até justificado aqui e 
no plenário, na sua presença, pelo ex-Deputado Ro-
berto Jefferson. Pessoas como, lá no Mato Grosso do 
Sul, o Dr. Antônio Cruz, que saiu do PTB e veio para 
o PP, o próprio Roberto Jefferson justificou o porquê 
da mudança; pessoas, como membros desta Casa, o 
Deputado Benedito de Lira, por questões locais, tam-

bém deixaram o PTB e vieram para cá. Então, quer 
dizer, essas explicações...

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Mas 
em nenhum momento houve qualquer proposta de 
natureza pecuniária?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – De natureza 
financeira? Imagine. De jeito nenhum. Já neguei isso. E 
vou continuar reafirmando que nunca houve isso.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – A última 
pergunta: sobre Benedito Domingos, V.Exa. gostaria 
de reafirmar alguma coisa?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Não. Que-
ro dizer a V.Exa., como disse naquela outra oportuni-
dade em que aqui estive, que o Deputado Benedito 
Domingos, o ex-Deputado, o ex-Vice-Governador, é 
um grande amigo, é fundador do partido, estava num 
momento dificílimo de disputa interna, acabou fazendo 
declarações públicas e se arrependeu amargamente 
disso. Não o fui procurar, mas encontrei novamente 
depois com ele. Depois de passado bastante tempo, 
mandou-me um carta. Disse na carta, textualmente, que 
não queria dizer aquilo, que lamentava profundamente 
os desdobramentos que havia acontecido e que...

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Deputado Pedro Henry...

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Pois não.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 

– Desculpe-me. Quero, só um questionamento. A car-
ta é pessoal?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Pessoal.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 

– V.Exa. teria algum problema de encaminhar cópia 
da carta?

O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Posso 
perguntar a ele. Posso perguntar a ele. Se V.Exa. me 
der um prazo, vou perguntar a ele.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu tam-
bém levantaria esta...

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Não, sem dúvida. Um prazo. Se V.Exa. puder fazer 
essa consulta a ele...

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Eu tam-
bém iria nessa direção. Talvez fosse importante.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Srs. Deputados, o processo de votação no plená-
rio já se iniciou. Teremos de encerrar a reunião. Peço 
desculpas ao Deputado Edmar Moreira, último orador 
inscrito, mas convém que nos dirijamos ao plenário.

O SR. DEPUTADO VADÃO GOMES – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não.
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O SR. DEPUTADO VADÃO GOMES – Apenas 
pelo fato de iniciar também a abertura de um proces-
so contra nós, coloco-me à disposição de V.Exas. para 
depor no momento em que V.Exa. achar oportuno. Eu 
posso fazê-lo a partir de amanhã. Minha defesa esta-
rá pronta ainda hoje. Coloco-me à disposição para, o 
mais rapidamente possível,...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO VADÃO GOMES – ... abrindo 
mão, inclusive, da própria testemunha, para que pos-
samos concluir de maneira célere esse inquérito.

O  SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – 
Pois não, Deputado. Entrarei em contato com o Relator 
do processo de V.Exa. e, em seguida, com V.Exa. 

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Pre-
sidente, V.Exa. encerrou a reunião?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Vou encerrar a reunião.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Ter-
minou?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Terminou. Haverá uma reunião sexta-feira...

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – A 
reunião é a que horas?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– ... às 9h30min...

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Não, antes, a de hoje é a que horas?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– E hoje...

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– V.Exa. não a chamou de reunião informal, Sr. Pre-
sidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Ah, sim. Aquela reunião, na minha sala, depois da 
votação.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – A 
que horas?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Por favor, daqui a 15 ou 20 minutos.

Nada mais havendo a tratar, está encerrada a 
presente reunião.

52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Qüinquagésima Segunda Reunião (Or-
dinária) realizada em vinte de outubro de 2005

Às dezessete horas e quarenta e quatro minutos 
do dia vinte de outubro de dois mil e cinco, reuniu-se 
o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, no Ple-
nário 11 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob 
a presidência do Deputado Ricardo Izar. Registraram 

presença os Deputados Ângela Guadagnin, Ann Pon-
tes, Benedito de Lira, Carlos Sampaio, Chico Alencar, 
Edmar Moreira, Jairo Carneiro, Josias Quintal, Júlio 
Delgado, Gustavo Fruet, Nelson Trad, Orlando Fanta-
zzini e Ricardo Izar, membros titulares; Antonio Carlos 
Mendes Thame, Colbert Martins, Fernando de Fabi-
nho, Nelson Marquezelli e Pedro Canedo, membros 
suplentes. Não registraram presença os Deputados 
Ciro Nogueira e Robson Tuma. EXPEDIENTE: Inicia-
dos os trabalhos, o Presidente comunicou ao plená-
rio a instauração do Processo Disciplinar nº 19/05, do 
Partido dos Trabalhadores, contra o Deputado Onyx 
Lorenzoni. Informou ainda as decisões proferidas pela 
Presidência da Câmara a respeito de duas questões 
de ordem tratando das matérias de interesse do Con-
selho a seguir enumeradas. 1) Questão de Ordem 
do Deputado Ricardo Barros referente ao envio pela 
Mesa de representação formulada por partido político 
diretamente ao Conselho de Ética. A Presidência da 
Câmara decidiu pela não-aplicação do prazo de duas 
sessões, previsto no art. 139 do Regimento Interno, 
para a devolução da representação. 2) Questão de 
Ordem do Deputado Luiz Sérgio sobre os atos prati-
cados na reunião do Conselho, na última terça-feira, 
dia dezoito de outubro de dois mil e cinco, visto terem 
ocorrido no mesmo horário da Ordem do Dia do Ple-
nário da Câmara. A Presidência da Casa decidiu tor-
nar sem efeito os procedimentos adotados nos vinte 
e dois minutos finais da referida reunião, na qual foi 
lida parte do voto do Deputado Júlio Delgado ao Pro-
cesso nº 004/05. Em seguida, o Deputado Benedito de 
Lira, relator do Processo nº 05/05, instaurado contra o 
Deputado Sandro Mabel, declarou o encerramento da 
fase de instrução probatória do processo. Na oportuni-
dade, o Presidente comunicou que o Deputado Josias 
Quintal, relator do Processo nº 03/05, instaurado contra 
o Deputado Romeu Queiroz, apresentou ofício infor-
mando o encerramento das diligências e da instrução 
probatória do processo. A Deputada Angela Guadagnin 
questionou o teor de nota à imprensa distribuída pelo 
Presidente do Conselho, sendo seu pronunciamento 
contraditado pelos Deputados Carlos Sampaio, Ed-
mar Moreira e Chico Alencar. Encerrando o debate, 
o Presidente declarou apreço pela Deputada Angela 
Guadagnin, esclarecendo que, ao redigir a nota, não 
teve qualquer intenção de referir-se à parlamentar, e 
sim ao parecer do Deputado Darci Coelho, relator do 
Recurso nº 229/05, interposto pelo Deputado José 
Dirceu. ORDEM DO DIA: Processo nº 004/05 (Repre-
sentação nº 38/05) – Processo Disciplinar contra o 
Deputado José Dirceu – Leitura da parte do parecer 
tornada sem efeito por decisão do Presidente da Câ-
mara em Questão de Ordem. Presente o Dr. José Luis 
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Oliveira Lima, advogado do Representado, passou-se 
à Ordem do Dia. Foi concedida a palavra ao Deputado 
Júlio Delgado, que procedeu à leitura, após a qual o 
Presidente declarou aberta a discussão. Ato contínuo, 
concedeu a palavra à Deputada Angela Guadagnin, 
que solicitou vistas ao processo. ENCERRAMENTO: 
Deferido o pedido da Deputada Angela Guadagnin, o 
Presidente encerrou a reunião às dezoito horas e qua-
renta e seis minutos, antes convocando os membros 
do Conselho e intimando os advogados do Deputado 
José Dirceu para a próxima, dia vinte e cinco de ou-
tubro, terça-feira, às dez horas e trinta minutos, com 
a seguinte pauta: Discussão e Votação do Parecer do 
Deputado Júlio Delgado ao Processo nº 004/05 (Re-
presentação nº 038/05), instaurado contra o Deputado 
José Dirceu. Os trabalhos foram gravados, e as notas 
taquigráficas, após decodificadas, serão publicadas, 
juntamente com esta Ata, no Diário da Câmara dos 
Deputados. E, para constar, eu, Teresinha de Lisieux 
F. Miranda, Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida, 
discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Ricardo Izar, e encaminhada à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

O  SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Havendo número regimental, declaro aberta a ses-
são.

Peço silêncio ao Plenário, por favor.
Comunico aos nobres Parlamentares membros 

do Conselho que instaurei hoje o Processo Disciplinar 
nº 19, de 2005, do Partido dos Trabalhadores, contra 
o Deputado Onyx Lorenzoni.

Tenho a informar também a V.Exas. sobre deci-
sões proferidas pela Presidência desta Casa a respeito 
de duas questões de ordem, formuladas em plenário, 
tratando de matéria de interesse deste Conselho.

A primeira é sobre a questão de ordem do Depu-
tado Ricardo Barros, referente ao envio pela Mesa de 
representação formulada por partido político direto ao 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

O Presidente da Câmara dos Deputados decidiu 
que não se aplica à representação o prazo previsto no 
art. 139 do Regimento Interno da Casa, ou seja, duas 
sessões para o encaminhamento pela Mesa da refe-
rida representação.

A segunda questão de ordem, feita em plená-
rio pelo Deputado Luiz Sérgio, na sessão de ontem, 
questiona os atos praticados na reunião do Conselho 
na última terça-feira, dia 18 de outubro, tendo em vista 
terem ocorrido no mesmo horário da Ordem do Dia do 
Plenário da Câmara dos Deputados.

Quanto a esta questão de ordem, o Presidente 
da Câmara proferiu a seguinte decisão: tornou sem 
efeito os 22 minutos finais da reunião em que foi feita 

parte da leitura do voto do Deputado Júlio Delgado, 
em razão da coincidência dos horários da Ordem do 
Dia do Plenário com a reunião do Conselho.

Desse modo, vamos retornar à leitura da parte 
do voto tornada sem efeito por decisão da Presidên-
cia da Casa.

Esta reunião foi convocada para a leitura da par-
te do parecer do Deputado Júlio Delgado, Relator do 
processo disciplinar instaurado contra o Deputado José 
Dirceu, tornada sem efeito por decisão do Presidente 
da Casa em questão de ordem.

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Conselheiros, Srs. Deputados, 
quero comunicar a V.Exa. e ao Conselho que, nesta 
oportunidade, eu estou dando por encerrada a instru-
ção no que diz respeito à representação feita contra o 
Deputado Sandro Mabel e, dentro dos prazos estabe-
lecidos pelo Regimento, pela Casa e pelo de Código 
de Ética, estarei apresentando relatório e voto.

Era esta a informação que eu queria prestar a 
V.Exa. e ao Conselho.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Aproveitando a oportunidade, eu também gostaria 
de comunicar que o Deputado Josias Quintal, Relator 
do Processo nº 3, de 2005, instaurado contra o Depu-
tado Romeu Queiroz, apresentou ofício informando que 
encerra as diligências e a instrução probatória.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pela ordem tem a palavra a Deputado Angela Gua-
dagnin.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Sr. 
Presidente, eu queria, para clarear alguns processos 
e alguns procedimentos, fazer esta manifestação que 
eu vou fazer agora, porque hoje de manhã, quando eu 
tomei conhecimento através de V.Exa., que me ligou 
colocando a decisão do Presidente da Casa e que a 
sessão ocorreria na manhã de amanhã, se eu concor-
dava com V.Exa. que fosse realizada na terça-feira, se 
eu não iria pedir as duas sessões de prazo, eu concor-
dei com V.Exa., sem qualquer problema, para o melhor 
andamento dos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Exatamente.

A  SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN 
– Entretanto, quando cheguei aqui, às 5h da tarde, 
para participar desta reunião que V.Exa. convocou, fui 
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surpreendida com a distribuição, por um dos assesso-
res do Conselho, de nota que V.Exa. distribuiu também 
à imprensa, com 5 itens e um preâmbulo, em que diz 
que estava fazendo aquelas manifestações e... “ re-
solve divulgar, ouvidos os membros do Colegiado, as 
seguintes considerações...”.

Eu também queria fazer algumas considerações 
em relação a essa nota. Primeiro, V.Exa. é testemunha 
e os outros colegas da Comissão que, em nenhum 
momento, faltei a qualquer reunião que V.Exa. tives-
se convocado. Participei de todas elas. E nessas que 
eu participei, em nenhuma foi colocado, foi feita essa 
discussão em que V.Exa. diz que foram ouvidos os 
membros do Colegiado.

Estou me sentindo ofendida por esta sua de-
claração porque a imprensa já está colocando que 
eu estou querendo utilizar de manobras regimentais 
para postergar a sessão de julgamento do Deputado 
José Dirceu. 

Acho importante que fique claro para todos os 
colegas da Comissão e para a imprensa que está 
acompanhando que, se não cumprirmos os regimen-
tos e prazos – acho por isso importante que tenha 
sido convocada esta reunião novamente para leitura 
do Deputado Júlio Delgado –,  lá na frente, nós pode-
remos ser acusados de termos cometido alguma irre-
gularidade que pode anular todo o processo.

Esta Comissão está se pautando pela ética, pela 
imparcialidade, pelo julgamento dentro da apresenta-
ção dos fatos e das provas. Foi assim com o relatório 
do Deputado Jairo Carneiro no processo do Roberto 
Jefferson; foi assim com o relatório dos outros Depu-
tados que entendemos pelo arquivamento; do outro 
Deputado que não era cassação, mas um processo 
de, pelo menos, de uma chamada de atenção. 

Então, nós estamos todos trabalhando para que 
a verdade seja colocada, para que esta Casa seja co-
locada às claras, e, em nenhum momento... Então eu 
me senti... estou afirmando para V.Exa. que eu me senti 
muito ofendida com essa nota porque a imprensa está 
me colocando como se eu estivesse fazendo qualquer 
manobra protelatória. 

Num dos itens, V.Exa. coloca também que o Su-
premo já julgou o processo. O Supremo, ontem, não 
julgou o processo. Ele não julgou o mérito; ele julgou o 
fato de acatar ou não o pedido de liminar. Então, tam-
bém não é verdadeiro. O Supremo pode lá na frente 
até julgar que compete a esta Casa estar julgando e 
não a outro órgão da Justiça, mas ontem não foi jul-
gado o mérito.

Terceiro ponto, Sr. Presidente: V.Exa. coloca, den-
tro desse processo protelatório, a CCJ. Eu não tenho 
nada a ver com a CCJ. Na CCJ foi feito um recurso, 

foi designado um Relator, e V.Exa., nessa sua nota, 
ao dizer que... “com viés jurídico discutível e viés po-
lítico explícito”, V.Exa. se coloca parcial. V.Exa., como 
Presidente do nosso Conselho, desculpe-me, mas, 
ao colocar isso numa nota, está querendo introduzir 
uma questão lá na CCJ. V.Exa. me perdoe, mas não é 
da sua competência estar fazendo comentários aqui 
no nosso Conselho de Ética e numa nota à imprensa 
sobre o que está acontecendo na CCJ.

Mais ainda: se 19 Deputados lá, na CCJ, pediram 
vista ao relatório quem está fazendo manobra prote-
latória não somos nós nem o Partido dos Trabalhado-
res; são os Deputados que lá, na CCJ, pediram vista, 
perfeitamente de acordo com o Regimento.

Em nenhum momento – eu acho importante ficar 
colocado aqui – qualquer um dos membros deste Con-
selho se colocou contrário a estar vindo no sábado, no 
domingo. Quando V.Exa. convocar, nós estaremos aqui 
para trabalhar. A forma como V.Exa. coloca o Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar deixa bastante claro que 
a cada ação protelatória haverá uma reação enérgica 
em sentido contrário... que nós estamos dispostos a 
trabalhar sábado e domingo. Mais uma vez V.Exa. co-
loca um julgamento parcial do processo. 

Então, com todo respeito que eu lhe tenho pela 
condução dos trabalhos, acho que essa nota à impren-
sa, primeiro, por não ter sido colocada para os outros 
membros do Colegiado... Segundo, pela forma como 
V.Exa. se manifesta, deixo aqui a minha indignação. Eu 
me senti intensamente   ofendida, porque a imprensa 
colocou como seu eu estivesse fazendo essas mano-
bras protelatórias que V.Exa. colocou aqui na nota.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Carlos Sampaio.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Sr. Presidente, eu não tenho nenhum problema se 
o Deputado Carlos Sampaio fale antes, mas eu havia 
pedido a palavra após a Deputada Angela. Mas eu 
vou aguardar.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Bom, 
eu estou pedindo. Já que os dois não se decidem, eu 
estou à disposição para resolver esse impasse.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Pela 
ordem, Sr. Presidente. Pela ordem.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Eu 
vou falar, então. Sr. Presidente, eu gostaria que V.Exa. 
convocasse uma reunião do Conselho de Ética na ter-
ça-feira, logo após a reunião que, parece, já teremos 
às 16h, 16h30min, porque eu gostaria de apresentar 
o meu relatório de procedimentos ou o cronograma 
de ações que pretendo, como Relator, no caso do 
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processo do Deputado Pedro Henry. Então, se houver 
a possibilidade, fica aqui a minha solicitação, porque 
eu tenho que submeter, obviamente, esse cronogra-
ma ao conjunto, ao Pleno do Conselho, para que seja 
deliberado, para que a gente possa dar os encami-
nhamentos no sentido de fazermos as ações que o 
Conselho entender necessárias. Portanto, eu preciso 
dessa reunião para que sejam aprovadas ou não as 
minhas solicitações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Nós vamos fazer uma reunião dos Relatores na ter-
ça-feira, às 17h30min, um horário bom. Inicialmente, 
vamos ter uma reunião às 11h da manhã e, posterior-
mente, às 17h30min.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. 
Presidente, nobres Conselheiros, eu ouvi atentamente 
a Deputada Angela externando a sua indignação. Eu 
gostaria de pedir licença à Deputada para discordar 
não só da sua indignação, mas da forma como inter-
pretou a nota da lavra de V.Exa. V.Exa. diz claramente 
na nota, em primeiro lugar, no item 2, não diz que é 
julgamento de absolutamente nada. Deixa bastante 
claro que foi julgada a liminar, e essa liminar que foi 
julgada permitiu que não houvesse a interrupção do 
processo junto a esta Casa. No item 3, quando V.Exa. 
se refere ao parecer do Deputado Darci Coelho, a 
partir do momento em que V.Exa., como Presidente 
do Conselho de Ética, acolhe o entendimento de que 
nós deveríamos dar prosseguimento ao processo e que 
a solicitação de retirada do processo não cabia mais 
ao PTB e, sim, a este Conselho, V.Exa. tem todo o di-
reito, para não dizer dever, de continuar defendendo 
a posição de V.Exa., que é a posição deste Conselho. 
Não acho que isso seja prejulgar, não acho que isso 
daí seja parcialidade ou mesmo falta de isenção. Acho 
que é obrigação do Presidente do Conselho de Ética 
defender as decisões que o próprio Conselho tomou, 
e por unanimidade. Portanto, naquele caso específico, 
só houve o voto contrário da Deputada Angela. 

Por fim, eu quero pedir vênia também à Depu-
tada Angela para dizer o seguinte. Eu não quero aqui, 
Deputada, questionar, de forma alguma, a sua lisura 
e, muito menos, o seu proceder, porque a sua história 
é a prova viva da sua seriedade. Mas, se V.Exa. me 
permite uma reflexão, o pedido de vistas tem uma ra-
zão de ser. V.Exa. fez esse pedido para que pudesse 
tomar ciência e, talvez, elaborar um voto em separa-
do. Esse pedido foi feito na terça, hoje, na quinta-feira, 
portanto, o pedido de vistas de dois dias, V.Exa. tinha 
condições de apresentar o voto em separado, quan-
do soube que não era válida aquela decisão nossa 
do pedido de vistas após aquele período do início da 
sessão plenária. Todavia, a partir do momento em que 

V.Exa., de direito, não teve, porque legalmente não teve, 
mas, de fato, teve os 2 dias, e deles se valeu, qualquer 
solicitação de mais 2 dias a partir de hoje, V.Exa. me 
perdoe, mas eu sou obrigado a entender isso como 
mecanismo regimental e perfeitamente legítimo, mas 
protelatório – legítimo, mas protelatório. V.Exa. teve, por 
2 dias, ciência de tudo o que se passou no processo 
e não houve pedido de vistas conjunto. 

Portanto, V.Exa. teve vistas, e só V.Exa. teve vistas. 
Cabe-lhe hoje novamente esse direito de pedir por mais 
2 dias. Não vejo razão factual para isso. Mas, se V.Exa. 
vê razão regimental, V.Exa. tem todo esse direito. São 
esses os registros que faço, Sr. Presidente.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Sr. 
Presidente, só esclarecer um ponto em relação ao pedi-
do de vista que ele me colocou. Eu estava preparando 
o meu voto em separado para a reunião de amanhã, 
que foi a que V.Exa. convocou. Por  volta do meio-dia, 
meio-dia e pouco V.Exa. me telefonou perguntando 
se eu concordava que fosse na terça-feira, levando 
em consideração que a sessão de amanhã teria uma 
sessão só. E eu concordei com V.Exa. Então, a partir 
daquele momento, eu, que estava na elaboração do 
meu voto em separado para ser apresentado ama-
nhã, lógico, relaxei, como todo aluno que faz a tarefa 
na hora correndo para entregar, parei, porque tenho 
o final de semana, tenho mais a segunda-feira para 
preparar. Então, Sr. Deputado Carlos Sampaio, não é 
ação protelatória, porque eu, ao não ter concluído o 
meu voto em separado para amanhã cedo, que seria 
a sessão, e ele convocou para hoje, antecipou mais 
ainda, foi em relação de um acordo que o Deputado 
me propôs e que eu aceitei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Chico Alencar.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr. Pre-
sidente, o nosso entendimento é que, de fato, ocorrem, 
como a sua nota diz, manobras protelatórias regimentais. 
Isso faz parte da vida do Parlamento. E quem opera com 
esses instrumentos legais do ponto de vista político, nem 
sempre legítimos, mas rigorosamente legais, também 
está sujeito às contestações. Isso é da vida democrática. 
Essa reunião amanhã mesmo já acontece pela excep-
cionalidade que o processo ganhou em função do êxito 
da questão de ordem do Deputado Luiz Sérgio. Por isso 
estamos aqui hoje e vamos ouvir, de novo, o que é um 
prazer, pois está muito bem-feito, o relatório do Depu-
tado Julio, que, coitado, mal teve tempo de beijar o seu 
filhinho e comer um pão de queijo em Minas Gerais e 
voltou às pressas, isso tudo é da excepcionalidade. 

Também acho que a Deputada Angela, que não 
está mencionada aqui na nota, ela poderia não pedir 
vistas. Aliás, tenho essa esperança. Acredito sempre nos 
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seres humanos, nas suas possibilidades de trazerem 
surpresas. E amanhã – quem sabe? – estaremos tra-
balhando aqui, completando esse processo, que é um 
entre tantos. Está virando uma novela e, sinceramente, 
desgasta a Câmara, o representado e aqueles que visi-
velmente, legalmente, legitimamente, do ponto de vista 
da sua ótica política, estão adotando esse conjunto de 
procedimentos. O Deputado Darci Coelho comentou, 
segundo alguns, que não ia acolher aquela solicitação. 
Depois mudou de idéia. É a vida, é a disputa. 

Agora, eu espero que todos os outros casos tenha 
uma fruição melhor. Não estou pedindo para ninguém 
sublimar mandato de Deputado Federal. Quem o fez 
deve estar um pouco sofrido hoje, porque é sempre 
ruim. Agora, se pudermos andar com mais agilidade, 
até porque do ponto de vista objetivo, para além da 
letra fria do Regimento, na terça-feira nós ouvimos, 
com toda a serenidade, inclusive o Deputado José 
Dirceu e seus advogados, o relatório e o voto do Re-
lator, a sessão começou a correr, não houve nenhum 
dano para a sessão de lá e para esta aqui, todos nós 
fomos para lá e votamos. Portanto, do ponto de vista 
objetivo, o trabalho legislativo do Conselho e da ses-
são plenária da Câmara transcorreram de forma ab-
solutamente normal. 

O Deputado Luiz Sérgio advogou lá os 22 minu-
tos como ilícitos porque usou mesmo de uma mano-
bra regimental, um embargo legal. Mas é embargo e 
é manobra, é claro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Nelson Trad. Depois, Deputado Edmar 
Moreira.

O SR. DEPUTADO NELSON TRAD – Sr. Pre-
sidente, se o horário da Câmara Federal, na realida-
de, com esse episódio cessasse de ser psicodélico e 
surrealista, ficaríamos satisfeitos, porque a lição foi 
bem aprendida. Depois dessas explicações que ou-
vimos aqui e, de certa forma, a indignação da nobre 
Deputado Angela, apenas um reparo, Sr. Presiden-
te. É que a explicação que ouvimos dos Deputados 
Chico Alencar, o nosso ex-Presidente, o Orlando, eu 
acho que as paralelas se tornaram tangentes. Eu creio. 
Apenas, então, essa observação que tem que ser fei-
ta como reparo, que esse pedido de vista, quase que 
coletivo, quase que à unanimidade dos componentes 
da Comissão foi pela perplexidade ao proferir o voto 
e a conclusão final do nobre, inteligente e competente 
Deputado Darci Coelho.

A  realidade é a seguinte, Sr. Presidente: não há 
um sentido protelatório pela quantidade de Deputados 
da Comissão de Constituição e Justiça que fizeram o 
pedido, mesmo porque os prazos são idênticos. As-
sim como a Deputada Angela, sozinha, solicitou vista 

– como é o seu direito – do processo do Deputado José 
Dirceu, o prazo também, lá na Comissão de Consti-
tuição e Justiça, é em conjunto. Portanto, se são 25 
pedidos de vista, o prazo é de duas sessões apenas 
para os 25. 

Por isso, Sr. Presidente, com a manifestação ex-
pressa e o reconhecimento de todos nós da assidui-
dade da Deputada Angela, não podemos deixar tam-
bém de exaltar a responsabilidade de V.Exa., que age 
em nosso nome, em nome de um órgão da Câmara 
Federal, que há de sair engrandecido nesse episódio 
triste que estamos vivendo nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Deputado Edmar Moreira.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Pre-
sidente, Sr. Relator, Sra. Conselheira, Srs. Conselheiros, 
Sr. Presidente, com certeza, apesar de não ter procu-
ração de V.Exa., mas acredito que todos nós a temos, 
eu concordo plenamente com essa nota que V.Exa. 
divulgou à imprensa. E li atentamente essa nota. Aqui 
V.Exa. não nominou absolutamente nenhum Deputado e 
nenhuma Deputada, só que meta a carapuça em quem 
servir (Risos.). E eu diria: haja carapuças nesta Casa 
para atender a todas essas manobras protelatórias! E 
diria mais ainda, Sr. Presidente: se nós não aderirmos 
excepcionalmente ao horário de verão, nós teremos 1 
hora de prazo e ainda são 37 minutos do relatório que foi 
lido dentro desse prazo. Então, eu entendo que realmen-
te está havendo, não só da Mesa Diretora da Câmara, 
uma certa, eu não diria má vontade, mas contribuição 
para este processo protelatório. Eu pedi socorro aqui ao 
Deputado Orlando Fantazzini que ele me desse outro 
adjetivo mais apropriado, e ele falou: “É este mesmo, 
Edmar”. Então, fica aí caracterizada a protelação. 

Mas, ao ensejo, Sr. Presidente – e todo o Brasil 
teve oportunidade, ontem, de ver os votos dos Srs. 
Ministros no Supremo Tribunal Federal –,  quero aqui, 
mais uma vez, com todo o respeito, lamentar – por que 
não? – a atitude do Exmo. Sr. Ministro Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, porque o esse Presidente, 
mais do que nunca, ele tem que se vestir de uma im-
parcialidade, de uma ponderação, de uma neutralidade 
que a solenidade e a responsabilidade do cargo exigem. 
E, nitidamente, ele estava absolutamente impaciente, 
quando nós vimos uma defesa fragilizada de um time, 
o ataque em cima, em cima, ele muitas vezes não se 
conteve, não se conteve e saiu, e saiu, digo com todo 
o respeito, da sua posição de Magistrado, daquele 
que estava presidindo a Suprema Corte, para tentar, 
eu diria, influenciar – por que não? – no resultado da 
votação que ali se processava. E tivemos oportunidade 
de assistir ontem, mais uma vez, à Justiça entender 
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que o Legislativo é independente, e nós temos que 
nos colocar com esta independência. 

Então , Sr. Presidente, para finalizar, felizmente, 
a sua presidência, a sua conduta frente a este Con-
selho de Ética tem propiciado não só o respeito desta 
Casa, mas, com certeza, o respeito de toda a impren-
sa e de todo o Brasil que nos lê, que nos assiste, que 
nos ouve, para dizer que este é o referencial, esta é a 
diferença do Conselho de Ética.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) – 

Srs. Deputados, eu gostaria de agradecer inicialmente 
as palavras dos meus companheiros aqui do Conselho 
de Ética e dizer especialmente para a Deputada Angela 
da afeição que tenho por ela, uma companheira digna, 
honrada, sempre presente. Em momento algum nessa 
nota, eu pensei na Deputada Angela. Uma das coisas 
que mais, vamos dizer assim, nos irritaram neste Con-
selho de Ética foi o posicionamento do Deputado Darci 
Coelho. Ontem, em uma declaração à imprensa, ele foi 
descortês com este Conselho de Ética. Ele disse que 
o Conselho de Ética não poderia trabalhar mais até a 
decisão dele e que nós estávamos atropelando. Eu não 
aceitei essa posição do Deputado Darci. Inclusive, na 
minha opinião, não do Conselho, o parecer do Depu-
tado Darci Coelho não é consistente juridicamente, 
foi feito às pressas. Não concordo com ele. Nós aqui 
votamos uma norma dentro do Conselho para evitar 
a retirada desses processos. Os processos quando 
entram aqui no Conselho de Ética encaminhado por 
um partido político, ele não é só daquele partido po-
lítico depois que ele foi instaurado aqui no Conselho 
de Ética. O Deputado Darci Coelho disse que a ins-
tauração do processo se faz no plenário. Ele precisa 
ler o Regimento deste Conselho, ler o Regimento da 
Casa, ler a Constituição brasileira. A instauração do 
processo se faz aqui no Conselho de Ética. Então, eu 
não concordei com ele, não concordo com ele. 

Deputada, terça-feira, na Comissão de Constitui-
ção e Justiça, estarei lá presente. Vou usar da palavra 
em meu nome e em nome do Conselho. Nós não va-
mos aceitar. E estou fazendo um apelo para que todos 
compareçam. O parecer dele não pode ser aprovado. 
Realmente, é um parecer com que eu não concordo 
e tenho certeza de que a maioria dos membros deste 
Conselho também não concorda. 

Deputada, em momento algum, quando redigi 
essa nota, pensei em V.Exa.

Com a palavra o Relator, Deputado Júlio Del-
gado.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Sr. Presi-
dente, antes do retorno da leitura da parte do relatório 
que me compete, gostaria de tecer 3 considerações: 

uma a respeito da sua última fala e outras duas com 
relação ao relatório que estamos lendo. Eu fico de certa 
forma satisfeito pelo Deputado Luiz Sérgio ter entrado 
com o pedido de nulidade a partir deste momento, o que 
me permite, depois da decisão do Supremo, terminar a 
leitura do relatório no tempo que foi solicitado. Também 
gostaria de fazer uma consideração com relação à tem-
pestividade da entrada. Para minha honra, desenvolvi 
esse relatório em 3 partes: Relatório, das Preliminares 
e dos Fatos. E faço o embasamento dos fatos, onde va-
mos recomeçar, e o embasamento final, para pedirmos 
a perda de mandato, como já é de conhecimento de to-
dos. E fico muito honrado do preparo que nós tivemos 
com relação à preliminar, no que concerne à compe-
tência, ter sido mais do que acolhida pela sociedade e 
pelos nobres companheiros que conversaram comigo, 
pelo resultado do Supremo de ontem, que decidiu, por 
7 a 2 a competência desta Casa, dando-me total tran-
qüilidade e muita firmeza com relação àquilo que nós 
sustentamos na última terça-feira. 

Com relação ao voto do Deputado Darci Coe-
lho, ontem, Sr. Presidente, eu gostaria de dizer que 
devemos sempre respeitar o relatório de qualquer 
companheiro. Porque ele não pode, como V.Exa. dis-
se... Eu só quero aqui, companheiros deste Conselho, 
assessores e imprensa, trazer um exemplo. A tempes-
tividade é a grande questão do processo que vai ser 
decidido na terça-feira. E a tempestividade não cabe 
nessa questão, porque o processo foi instaurado em 8 
de agosto de 2005. O Presidente disse que foi antes, 
mas eu quero dar as datas. O pedido de retirada foi 
em 21 de setembro de 2005, um mês e meio após. E 
se levarmos em consideração que a instauração se dá 
no plenário, nós vamos reconhecer, por exemplo, que 
nós não tivemos o processo de 4 outros companheiros 
que foram relatados pelo nobre Deputado Nelson Trad 
e que foram arquivados aqui neste Conselho. Houve 
processo ou não? 

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Permite um aparte, nobre Relator?

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Houve 
o processo. 

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Permite, nobre Relator?

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Conce-
do o aparte a V.Exa. 

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI – Se 
a instauração se dá no plenário, o prazo para renúncia 
é até o plenário. 

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Essa 
é uma outra argumentação, mas mais do que isso é 
porque os processos podem parar aqui no Conselho. 
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E por isso eles são instaurados no momento da sua 
apresentação, da instalação, designação de Relator. E 
eu reconheço, respeito o parecer do nobre Deputado, 
mas eu quero aqui dizer, como disse o nobre Deputado 
Trad, que a questão da solicitação de vista é justamen-
te porque há Deputados que entendem dessa forma 
e irão apresentar os seus votos em separado, como a 
nobre Deputada Angela Guadagnin quer fazê-lo neste 
Conselho com relação ao nosso relatório. 

Essas são as considerações que gostaria de 
tecer. Retorno à leitura e quero, também para minha 
honra, porque eu vou ler a partir de Fatos e o enun-
ciado final, cumprimentar o Dr. José Luis e dizer que 
nós fazemos com muita satisfação, pela já conhecida 
receptividade que eu tive dos nobres colegas conse-
lheiros e da sociedade brasileira com relação ao que 
nós apresentamos na última terça-feira.

Vamos à página... a numeração que a gente tem 
do processo, porque está só o voto, seria o trecho... à 
pág. 37, quando começa em outro trecho, depois que 
a gente dispõe... o começo da página é “Como coor-
denador”. E essa parte já foi lida.

“Em seu depoimento, o Representado, com muita 
tranqüilidade, afirma ter sido...” essa também já foi lida 
no período em que foi interrompida a sessão. A página 
é... “Em outro trecho do seu depoimento, o Deputado 
José Dirceu..” Se os Deputados têm esse voto, podem 
acompanhar. É a partir deste momento...

Vamos à leitura. 
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO – Sr. 

Presidente, nobre Relator, eu peço desculpas. Peço a 
palavra pela ordem. Eu gostaria de fazer uma consul-
ta, se for pertinente, a respeito da leitura. Se o nobre 
advogado da defesa concordaria com a dispensa da 
leitura, para que não haja qualquer prejuízo da defesa, 
desde que todo o seu texto foi lido, com a presença de 
S.Sa. É uma indagação que eu faço à Mesa e, se for 
o caso, à pessoa do ilustre advogado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Nobre Deputado, acho que seria conveniente fazer-
mos a leitura, para ficarmos tranqüilos, sem ter pro-
blemas futuros. 

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS – Eu 
faço essa solicitação, Sr. Presidente, da leitura, que o 
Relator proceda à leitura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
– Pois não.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Passo 
à leitura: 

“Em outro trecho do seu depoimento, o Deputado 
José Dirceu nos leva a apontar mais uma contradição. 
Mesmo negando peremptoriamente que não participou 
do acordo fechado com o publicitário Duda Mendonça 
e muito menos do pagamento realizado a esse senhor, 
o Deputado Dirceu afirma: “Aliás, o Duda Mendonça 
afirmou isso também na CPI dos Correios, onde ele 
depôs, que eu jamais discuti com ele ou participei de 
qualquer atividade com relação às finanças, particu-
larmente depois que deixei a Presidência do PT”. Se 
o cargo de Presidente foi entregue em dezembro de 
2002 e os contratos com o Sr. Duda Mendonça cele-
brados no início da campanha presidencial, portanto 
durante sua gestão na presidência do partido, pode-
mos entender que, em algum momento, ao contrário 
do que tem sendo dito pelo representado, ele e o Sr. 
Duda trataram dos valores destes contratos. 

Em seu depoimento ao Conselho, o representa-
do nega ainda que tenha participado de negociações 
financeiras para que os Deputados trocassem de partido, 
especificamente para aqueles que são da base aliada. 
Mas admite que existiu sim um estímulo político para que 
essas trocas acontecessem, e vejam que coincidência, 
foram beneficiados justamente os partidos que fizeram 
acordos financeiros como o PT: o PTB cresceu 100%; 
o PL também cresceu 100%; e o PP, 30%.

Com  relação ao acordo firmado entre o PT e o 
PL na campanha presidencial, o Deputado José Dirceu, 
então Presidente do PT, disse ter participado apenas 
das tratativas no âmbito político e eleitoral. O acordo 
que envolvia repasse de recursos não foi acompanha-
do por ele, segundo respostas dadas a este Relator. 
Quando novamente perguntado, podemos observar 
certa contradição.

Quando eu, Deputado Júlio Delgado, pergunto: 

“Então V.Exa., do acordo de 2002, que foi 
feito quando V.Exa. estava na presidência do 
PT, que celebrou a união com o PL para evitar 
prejuízos, V.Exa., ao participar desse acordo, 
depois delegou ao Delúbio Soares?’’

Respondeu o Deputado José Dirceu: 

“Deputado José Dirceu – Sim, que era 
o tesoureiro e o responsável pelas finanças. 
Veja bem, eu quero repetir. O Sr. Valdemar 
Costa Neto e o Sr. Delúbio Soares declararam 
na CPMI do mensalão que eu não tive partici-
pação na discussão do acordo com relação a 
recursos, que eram recursos do comitê, uma 
participação, uma porcentagem do que fosse 
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arrecadado na campanha do Presidente Lula 
pelo comitê financeiro do Presidente Lula”.

A resposta foi clara. Ele delegou as contas ao 
Sr. Delúbio por ser ele o tesoureiro e isso aconteceu 
depois de o acordo ter sido fechado. Ainda que se 
limitasse à arrecadação do comitê, fica claro que o 
Deputado Zé Dirceu discutiu e negociou valores en-
quanto Presidente do PT e coordenador da campanha 
do Presidente Lula. 

Se tais acordos são naturais, não o seria também 
que o coordenador da campanha e também presiden-
te do partido, cujo candidato era cabeça de chapa à 
Presidência da República, também soubesse desses 
acordos? Mas, no caso do PT, não. O Sr. Delúbio Soares 
fechava tudo sozinho, sem comunicar nada aos seus 
superiores. Aliás, como bem colocado pelo Deputado 
José Dirceu, ele esteve na casa do Deputado Paulo 
Rocha, onde foi fechado o acordo de R$10 milhões 
para o PL. Mas, justamente na hora de fechar os va-
lores, ele não estava mais na reunião, como atestado 
pelo Sr. Delúbio Soares e o Sr. Valdemar Costa Neto. 
No entanto, ao contrário de seu homem de confiança, 
o Sr. Costa Neto afirma que apenas o Presidente Lula 
e o Senador José Alencar não participaram do fecha-
mento desse acordo. Há uma contradição aqui. Mas 
precisamos observar que o próprio Representado se 
vale da fala do Sr. Valdemar como sendo uma prova 
da verdade, e a verdade amplamente divulgada por 
ele é que apenas o Presidente Lula e o Senador José 
Alencar não participaram do acordo.

Ao fazer também um breve levantamento das 
audiências realizadas na agenda do ex-Ministro e en-
tregue ao Conselho espontaneamente por ele, reali-
zamos as seguintes deduções: comprova, através das 
audiências que, mesmo na função de Chefe da Casa 
Civil, ele não perdeu, como disse, os contatos nem o 
controle do comando do PT. Desenvolveu, nos trinta 
meses que esteve no governo, uma agenda privilegiada 
com as pessoas envolvidas no escândalo de corrupção, 
que levou à instalação de três CPIs no Congresso. O 
destaque mais claro negado pelo Deputado José Dir-
ceu, a todo momento, é que ele se desincumbiu das 
atividades de articulação política, atividade repassada 
para o Deputado Aldo Rebelo, em janeiro de 2004, e 
que desconhecia, a não ser pela notícia do Jornal do 
Brasil, algo relacionado ao escândalo do repasse de 
recursos. Porém, eu seu depoimento, o ex-Deputado 
Roberto Jefferson afirma que alertou o então Ministro 
José Dirceu mais de 10 vezes sobre a existência dos 
repasses. Além disso, a agenda da Casa Civil registra 
encontros reservados do então Ministro com lideranças 
partidárias, como o ex-Deputado Roberto Jefferson e 

os Deputados José Janene, Pedro Corrêa e José Bor-
ba, entre outros, confirmando a continuidade das ativi-
dades de articulação política no período em que essa 
atribuição estaria a cargo do Ministro Aldo Rebelo.

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câ-
mara dos Deputados exerce uma missão essencial no 
Estado de Direito: promover a justiça e garantir a ordem 
institucional. E tem o dever de fazê-lo, respondendo com 
altivez aos anseios da sociedade, passando  a limpo a 
história do Parlamento brasileiro. Ao apreciar o relatório 
produzido ao longo desse processo, é possível perceber 
que o que está em julgamento não é apenas e tão-so-
mente a conduta ética de um dos nossos pares. 

A Câmara dos Deputados, inegavelmente, cur-
vou-se a um esquema de corrupção ardilosamente 
arquitetado com o intuito de manipular a atuação de 
bancadas e partidos. É lastimável. Mas temos de ter a 
coragem de reconhecer e admitir que esse esquema 
de “governabilidade de amor remunerado” só alcança-
ria êxito em ambiente promíscuo.

Ambiente que temos o dever de sanear para recu-
perar a nossa auto-estima e a credibilidade desta institui-
ção que tanto prezamos. A sociedade brasileira espera 
isso de nós. E exige de nós respostas contundentes. Não 
podemos nos apequenar frente ao corporativismo ou 
seguir o caminho fácil das condenações levianas.

Afinal, estamos aqui para julgar um político como 
nós, eleito como nós, Deputado como nós. Todavia, 
poucos entre nós podem ostentar uma biografia tão 
rica e uma folha de serviços prestados a esta Nação 
como o Deputado José Dirceu de Oliveira e Silva.

O Deputado José Dirceu foi líder do movimento estu-
dantil durante a ditadura militar. Preso no dia 12 de outubro 
de 1968, em Ibiúna, São Paulo, durante a realização do 
30º Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), 
teve sua nacionalidade cassada e foi banido do País. 

Trabalhou e estudou em Cuba até retornar ao 
Brasil em 1975, para viver clandestinamente em Cru-
zeiro do Oeste, no interior do Paraná, depois de ter feito 
cirurgia plástica e adotado nova identidade. Retornou 
a São Paulo em dezembro de 1979, beneficiado pela 
Lei da Anistia, para ser um dos fundadores do Partido 
dos Trabalhadores (PT). 

Participou ativamente do movimento pela anistia 
e da campanha pelas eleições diretas para Presidente 
da República, em 1984. Foi ele o autor, juntamente com 
o Senador Eduardo Suplicy, do requerimento que criou 
a Comissão Parlamentar de Inquérito, tornando-se uma 
figura fundamental para o levantamento das denúncias 
sobre o “esquema PC” e a apuração de irregularidades 
que levaram ao impeachment de Collor.

Em 1995, o Deputado José Dirceu assumiu a Presi-
dência do PT, sendo reeleito sucessivamente até concluir 
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com êxito a sua histórica missão de coordenador-geral 
da campanha de Lula à Presidência da República.

Durante a transição institucional de governo, o 
Deputado José Dirceu assumiu, por delegação do 
Presidente eleito, o cargo de coordenador político da 
equipe de transição, com a tarefa de coordenar as arti-
culações com os partidos políticos a fim de formar uma 
base de sustentação para o novo governo. Na Chefia 
da Casa Civil, manteve como responsabilidades funda-
mentais da Pasta a articulação política do governo e a 
coordenação da ação governamental. Por reconheci-
do merecimento, o Deputado José Dirceu tornou-se o 
homem-chave do governo, a quem o Presidente Lula 
chamava de “capitão do meu time”.

Como líder estudantil, o Deputado José Dirceu 
tornou-se referência para ideólogos de esquerda. Como 
comandante do PT, construiu a organização e assumiu, 
juntamente com os integrantes do Campo Majoritário, o 
controle hegemônico do partido, que era admirado por 
defender a ética na vida pública e por possuir a mais 
poderosa máquina partidária do País. Como Ministro-
Chefe da Casa Civil, José Dirceu assumiu a gestão do 
dia-a-dia do governo. 

E é esta relação entre PT, Governo Federal e par-
tidos aliados a responsável por esse esquema de ne-
gociatas denunciado no País e que tinha como objetivo 
garantir ao PT uma hegemonia de longa duração.

E o meio pelo qual se buscava essa hegemonia 
era através da liberação de pagamentos em dinheiro 
vivo a Parlamentares da base aliada, em períodos em 
que ocorriam votações de medidas importantes para o 
governo. Tudo leva a crer que a alta cúpula do PT levou 
para dentro do Governo Lula dois conceitos marxistas 
– e denominado pelo Deputado e nobre amigo Chico 
Alencar de conceito leninista e, muitas vezes, um con-
ceito de Maquiavel: que os fins justificam o uso de meios 
reprováveis e que o partido está acima do Estado.

A denúncia que chegou a este Conselho é de 
que o grande arquiteto desse espetáculo de corrupção 
seria o poderoso homem forte do governo e o principal 
comandante do PT, Deputado José Dirceu de Oliveira 
e Silva. A  lógica humana nos permite, através do acú-
mulo de evidências irrefutáveis, afirmar que o Deputado 
José Dirceu tinha poderes para ser o autor intelectual 
de todo esse esquema ou, pelo menos, poderes sufi-
cientes para impedir que tais práticas prosperassem.

A antiga lenda de Fausto, aquele que negociou 
com o Diabo para receber em troca poderes sobre-hu-
manos, resume-se no fato de ele ter perdido a noção 
dos seus limites. É isto o que temos constatado ao 
longo deste processo. A ausência total de limites e a 
crença infundada de que a manutenção do poder per-

mite quaisquer tipos de ilicitudes, colocando homens 
acima do bem ou do mal.

Aquele Sr. José Dirceu, que era líder estudantil 
revolucionário da chamada geração de 68, que lutou 
bravamente contra a ditadura militar, que foi treinado 
pela inteligência cubana, que viveu clandestinamen-
te no Brasil e construiu o maior partido de Esquerda 
deste País, não é mais o mesmo.

Esta nova personalidade do Sr. José Dirceu foi 
ressaltada pelo Senador Cristovam Buarque, em dis-
curso proferido no dia 9 de agosto de 2005: “Quando 
levei ao Ministro José Dirceu uma proposta de lei que 
garantisse vaga na escola a toda criança no dia em que 
fizesse 4 anos, segundo as promessas feitas durante 
a campanha, ele me apresentou vários argumentos 
contrários. Entre eles, a alegação de que isso inco-
modaria os prefeitos. E ele não queria incomodá-los, 
porque buscava seu apoio para a reeleição”.

Este fenômeno de transfiguração ética pelo des-
lumbre exercido pelo poder político não é uma novi-
dade. Nicolau Maquiavel o conhecia e o explicava de 
maneira magistral: 

“Daí a conveniência de parecer clemente, 
leal, humano, religioso, íntegro e, ainda de ser 
tudo isso, contanto que, em caso de necessi-
dade, saiba tornar-se o inverso.

(...) Os homens em geral foram as opini-
ões guiando-se antes pela vista do que pelo 
tato; pois todos sabem ver, mas poucos sentir. 
Cada qual vê o que parecemos ser, poucos 
sentem o que realmente somos”. (O Príncipe, 
Nicolau Maquiavel, Senado Federal, 1998, Tra-
dução de Mário e Celestino da Silva).

É esta a lógica pragmática que passou a preva-
lecer nas relações do governo do PT. E para torná-la 
operacionalmente viável, foram escalados o ex-Tesou-
reiro do PT, Delúbio Soares, e o Sr. Marcos Valério. Os 
serviços prestados pelo Sr. Valério ao PT incluíam desde 
o pagamento da festa da posse do Presidente Lula até 
o repasse de recursos financeiros a agentes políticos 
indicados pelo Sr. Delúbio. Aquele que, segundo Marcos 
Valério, prestava fidelidade canina ao Sr. José Dirceu.

As evidências aqui destacadas compõem um contex-
to probatório que indica e aponta o envolvimento do Depu-
tado José Dirceu com essa fórmula heterodoxa de relacio-
namento entre partido político, governo e Parlamento.

Se, de um lado, há demonstrações inequívocas 
de que o Deputado José Dirceu jamais se afastou do 
trato das questões político-partidárias afetas à relação 
Governo-base de apoio no Congresso Nacional, de 
outro, nota-se que, ao contrário do que afirmou, seu 
nível de relacionamento com as instâncias partidárias 
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não foi menor nem mais distante durante o período em 
que ocupou a Chefia da Casa Civil.

Essa posição estratégica por si só revela o po-
der e a ascendência do Deputado José Dirceu tanto 
numa esfera quanto na outra. Por conseguinte, quan-
do se tornam públicos os detalhes da relação que se 
envolveu entre o Partido dos Trabalhadores e alguns 
Parlamentares desta Casa, a participação do Depu-
tado José Dirceu na construção dessa relação exsurge 
como uma hipótese concreta. 

Essa hipótese se confirma na medida em que 
nos aprofundamos na análise dos dados minuciosa-
mente relatados acima. Eles nos permitem perscrutar 
o seu grau de envolvimento e a forma de participação 
nesse esquema atentatório ao livre desenvolvimento 
da democracia brasileira.

Neste Conselho e nesta Casa estamos diante 
de uma tarefa nobre e árdua. Estamos enveredando 
pelos caminhos da Ética e da Política, ou melhor, da 
Ética na Política. Dessa forma, os fatos, os depoimen-
tos e as alegações não têm como parâmetro a Política 
como ela é, mas a Política como ela deve ser em seu 
sentido mais puro.

Queremos alertar com isso que, neste caso, há de 
se valorizar toda evidência e indício na formação íntima 
do convencimento, bem como todos os argumentos que 
as correlacionam no sentido de validar um raciocínio. 

Afinal, num processo que tem por escopo a ava-
liação moral das condutas, todos os argumentos são 
axiologicamente orientados, ou seja, os fatos não são 
confrontados somente com regras jurídicas, sejam elas 
procedimentais ou substanciais. Mais do que isso, eles 
são colocados face a face com os valores morais mais 
caros ao espírito humano: o bem, o justo e o ideal. 

É disso que se está a tratar neste processo, quan-
do se fala em Ética e Decoro Parlamentar não podemos 
nos contentar com a simples alegação do que era juridi-
camente exigível do Deputado José Dirceu à época dos 
fatos, o critério de julgamento deste Conselho sói ser 
mais apurado, devemos confrontar todo esse contexto 
probatório já mencionado com o que era eticamente 
desejável por parte de um Parlamentar que ocupava 
posição tão expoente no cenário político nacional. 

A respeito da conduta ética na política, desta re-
lação entre o poder e o agir ético, vale a pena trazer 
aos autos um questionamento levantado pelo cientista 
político Max Weber:

“Saber que influi sobre outras pessoas, que 
toma parte no poder que está acima delas e, so-
bretudo, a sensação de ter em suas mãos o rumo 
de acontecimentos historicamente importantes 
podem ajudar o político profissional a superar a 
rotina quotidiana, mesmo quando ocupar cargos 

secundários no plano formal. Porém, a questão 
que se coloca agora é a seguinte: quais são as 
qualidades que lhe permitem estar à altura do 
poder que possui (por menor que seja) e, por 
conseqüência, à altura da responsabilidade que 
tal poder lhe impõe? Isso nos leva ao terreno das 
questões éticas em que está implícita a exigên-
cia: que tipo de personalidade é necessária para 
poder interferir na roda da história?”

Diante do qual ele mesmo concluiu: 

“Podemos dizer que três qualidades são 
decisivas para o político: paixão, sensação de 
responsabilidade e sentido das limitações”.

A paixão, no discurso de Weber, se refere à devo-
ção a uma causa. Quanto a esta qualidade, a biografia 
do Deputado José Dirceu se encarrega de credenciá-
lo, a ponto de haver fatos relativos à sua vida pessoal, 
que são de domínio público, que foram colocados a 
serviço da redemocratização do Brasil e da luta ideo-
lógica dos movimentos de esquerda. 

A sensação de responsabilidade diz respeito 
à consciência de que todos os atos podem advir as 
mais variadas conseqüências, e que sejam elas boas 
ou más, controláveis ou imprevisíveis, a responsabili-
dade pelas mesmas recai e é de antemão assumida 
por quem praticou o referido ato. Neste ponto, parece 
nítido o comprometimento do Deputado José Dirceu 
com seus deveres, tanto que ele não só se afastou de 
suas funções oficiais junto ao Governo para respon-
der pelo seus atos, como tem repetido que quer ser 
julgado pelos seus erros políticos. 

Faltou, contudo, sentido das limitações, compre-
ensão de que há barreiras éticas que não se podem 
romper impunemente. Isto se aplica a todos os políticos, 
e no contexto sociocultural brasileiro, principalmente 
aos membros desta Casa. Exige-se de toda autoridade 
conduta moral ilibada, sejam em seus atos, palavras, 
relacionamentos ou negócios. Quanto maior o cargo 
ocupado, maiores serão as cobranças, consideradas 
tão extensas quanto as responsabilidades. Uma vez 
alçado à condição de Deputado Federal, o Parlamentar 
tem o dever moral e legal de honrar a posição ocupada 
pela importância do que ela representa, devendo man-
ter obrigatoriamente credibilidade inatacável perante o 
público. Do contrário, sua conduta servirá de achincalhe 
para a reputação dos demais Parlamentares, contri-
buindo para o demérito da honrada atividade política.

A construção de um nome, de um trabalho dig-
no leva anos ou até mesmo uma vida para se realizar. 
Malgrado um simples deslize, por menor que seja, gera 
mácula, destruindo o bom nome, bem como a honra-
dez daquele que errou. 
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Na maior parte das vezes, isto repercute nega-
tivamente, atingindo seus pares e, em última análise, 
o próprio Parlamento, o que dissemina no seio da so-
ciedade o descrédito das instituições democráticas e a 
desesperança, muito embora ainda acreditemos que a 
“grande esperança”, aquela que deveria vencer o medo, 
tenha sido frustrada, mas não destruída. 

As constatações do italiano Giovanni Sartori que 
se seguem parecem relatar este cenário no qual es-
tamos atuando:

“(...) E em muitos países a desilusão e a 
desconfiança chegaram hoje a um crescendo 
de frustração, raiva e, por fim, à completa rejei-
ção da política. Finalmente  estamos confron-
tados com um surto da antipolítica, o que po-
deríamos chamar de política da antipolítica. 

O que aconteceu? Há uma variedade 
de explicações para essa rejeição. (...) Mas a 
melhor explicação isolada é, no meu entender, 
a corrupção política. É verdade que a ativida-
de política nunca foi, e provavelmente nunca 
será, imaculada; a corrupção nessa área não 
é nova, mas nos últimos anos atingiu dimen-
sões sem precedentes, chegando ao ponto de 
corromper a própria política.” (Giovanni Sartori 
in Como mudam as Constituições, Ed. UNB, 
1996, Tradução de Sérgo Bath – Comparative 
constitucional engineering).

Poucas vezes os Parlamentares foram tão 
aclamados como indivíduos privilegiados e goza-
dores das mais variadas regalias. Cabe lembrar 
que, em contrapartida, somos homens e mulhe-
res sobre os quais pesam deveres éticos e morais 
que não são exigidos do homem comum.

Ao mencionarmos os deveres que esses 
limites nos impõem, constatamos que faltou ao 
Deputado José Dirceu reconhecer que não era 
eticamente aceitável que ele tivesse facultado 
acesso privilegiado a pessoas como o empre-
sário Marcos Valério. 

Além disso, não é eticamente concebível 
e muito menos crível que um Parlamentar com 
tamanho poder de decisão e capacidade de 
articulação em seu partido e no governo tenha 
permitido que o maior esquema de corrupção 
do sistema político pelo sistema econômico de 
que o País tem notícia tenha sido idealizado e 
praticado por correligionários seus e pessoas 
de seu relacionamento sem que ele soubesse, 
controlasse e coibisse.

Ora, admitir que o Deputado José Dirceu 
não conhecia as minúcias desse esquema sig-

nifica que ele não seria mais do que uma emba-
lagem sem conteúdo. Seu papel na articulação 
dos acordos político-partidários se resumiria ao 
de uma estampa de poder vazia. Enfim, estaría-
mos comparando as atitudes do Deputado José 
Dirceu aos gestos de um fantoche sem contro-
le dos próprios movimentos, característica que 
não se atina com o seu histórico de participação 
ativa nas decisões fundamentais do PT.

No caso presente, por cumplicidade co-
missiva ou omissiva, em meio à ação de coorde-
nação política do governo, a engenharia política 
arquitetada e conduzida sob o comando do ex-
Chefe da Casa Civil, por quase dois anos, ideou 
e construiu o que vulgarmente, nos escaninhos 
do Congresso, se rotulou – foi a denominação 
dada pelo nobre Deputado Nelson Trad – de 
“governabilidade do amor remunerado”, sobre 
a qual se expandiu a base de sustentação do 
Governo Federal na Câmara dos Deputados. 

Testemunhas afirmam, e os fatos conver-
gem nesse sentido, que a estratégia espúria era 
executada pelo Sr. Delúbio Soares (Tesoureiro 
do PT) e pelo Sr. Sílvio Pereira (Secretário-Ge-
ral) e alguns outros da intimidade palaciana, da 
cúpula partidária ou apenas da confiança do 
Representado, ou do Presidente do PT. 

Pouco importa, nada convencem os pro-
testos escapistas de desconhecimento dos fatos 
e das ações subalternas, transferidos invaria-
velmente à responsabilidade de outros nomes; 
dada a relevância dos poderes de que se acha-
va investido o titular da Casa Civil e o nível ou 
extensão das informações privilegiadas de que 
dispõe, afigura-se inverossímil e pueril a apre-
goada inocência e alheamento aos fatos.

Diante desse conjunto tão expressivo de 
evidências, que, no campo da Ética e do Deco-
ro Parlamentar, constituem provas contunden-
tes de desprezo do Deputado José Dirceu pelo 
sentido de limitação que deve pautar a atuação 
de um mandatário público, sua cassação se 
impõe como meio de restaurar a dignidade e 
a credibilidade desta Casa. 

Há um forte equívoco quando se afirma 
que a arena própria para discussão e julgamento 
dos erros políticos é somente o pleito eleitoral, 
ele pode ser a principal, mas não a única. De-
pendendo da extensão e gravidade deste “erro”, 
ele se torna passível de análise e julgamento 
aqui, na Casa do povo. É aqui que, utilizando um 
termo do constitucionalista Ferdinand Lassale, 
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“os fatores reais de poder” se correlacionam, 
que o processo político se realiza diariamente, 
devendo estar imune a influências deletérias 
como a exercida por esse esquema de repasse 
de recursos a Parlamentares. 

Os ditos acordos políticos realizados en-
tre alguns partidos políticos e o Partido dos 
Trabalhadores sob os auspícios do Deputado 
José Dirceu, seu Presidente à época, tinham 
um forte viés econômico. Tratava-se de uma 
aliança política que envolvia a participação dos 
partidos na definição das diretrizes  estratégi-
cas de governo, mas, muito mais do que isso, 
envolvia um esquema de patrocínio de despe-
sas de campanha e de incentivos financeiros à 
fidelidade no Parlamento que retiram do Poder 
Legislativo a autonomia e isenção necessárias 
para o exercício das suas atividades típicas.

A verdade que insiste em lançar luzes 
sobre toda penumbra na qual esses acordos 
foram firmados e na forma de sua operacio-
nalização mostra que, seja como autor ou ar-
ticulador, a conduta do Deputado José Dirceu 
foi capaz de fraudar o regular andamento dos 
trabalhos desta Casa, influenciando em suas 
deliberações e votações.

Ante o exposto, pelos fatos e direito apre-
sentados, concluímos nosso voto no sentido 
da procedência da Representação nº 38/2005, 
recomendando a aplicação da penalidade de 
perda de mandato, nos termos previstos no art. 
55, II, § 1º, da Constituição Federal, combinado 
com os arts. 240 e 244 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados e com o art. 4º, IV, da 
Resolução nº 25, do Código de Ética e Decoro 
Parlamentar, ao Deputado José Dirceu, nos ter-
mos do projeto de resolução ora anexado.”

Este é o relatório, Sr. Presidente, e o voto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

– Srs. Deputados, após a realização da leitura, neste 
momento declaro iniciada a discussão. 

Com a palavra a Deputada Angela Guadagnin.
A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN – Sr. 

Presidente, é notório que na terça-feira eu pedi vista 
e, como foi essa parte da reunião suspensa, fico na 
obrigatoriedade de pedir vista novamente. Essa dis-
cussão, inclusive, já aconteceu no início da reunião e, 
independentemente do meu pedido de vista, V.Exa. 
já marcou a reunião para terça-feira. Então, não tem 
sentido nosso pedido de vista.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar ) 
– Sem dúvida. Está concedida vista a V.Exa.

Convoco os Srs. Parlamentares e intimo os ad-
vogados do Deputado José Dirceu para reunião a re-
alizar-se na próxima terça-feira, dia 25 de outubro, às 
10h30min, com a seguinte pauta: discussão e votação 
do parecer do Deputado Júlio Delgado ao Processo nº 
4/2005, instaurado contra o Deputado José Dirceu. 

Esta encerrada esta sessão.

ATOS DO PRESIDENTE 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

TORNAR SEM EFEITO, de acordo com os pará-
grafos 1º e 6º do artigo 13 da Lei n.º 8.112, de 1990, o 
Ato de 19 de dezembro de 2005, publicado no Diário 
da Câmara dos Deputados do dia 20 subsequente, 
que nomeou ANDREA DOS SANTOS BARBOSA 
para exercer, na Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da Coorde-
nação de Comissões Permanentes, do Departamen-
to de Comissões, o cargo em comissão de Assessor 
Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados. 

TORNAR SEM EFEITO, de acordo com os pará-
grafos 1º e 6º do artigo 13 da Lei n.º 8.112, de 1990, o 
Ato de 19 de dezembro de 2005, publicado no Diário 
da Câmara dos Deputados do dia 20 subsequente, 
que nomeou DEISE REGINA ALUYZA para exercer, 
na Diretoria-Geral, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

TORNAR SEM EFEITO, de acordo com os pará-
grafos 1º e 6º do artigo 13 da Lei n.º 8.112, de 1990, o 
Ato de 19 de dezembro de 2005, publicado no Diário da 
Câmara dos Deputados do dia 20 subsequente, que no-
meou JORGE LUIZ FERREIRA DE SOUZA para exer-
cer, na Assessoria Técnica da Diretoria-Geral, o cargo 
em comissão de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

TORNAR SEM EFEITO, de acordo com os pará-
grafos 1º e 6º do artigo 13 da Lei n.º 8.112, de 1990, o 
Ato de 19 de dezembro de 2005, publicado no Diário 
da Câmara dos Deputados do dia 20 subsequente, que 
nomeou MÉRCIA AEDA DE SOUZA para exercer, no 
Gabinete do Quarto-Secretário, o cargo em comissão 
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 12 de janeiro de 
2006, publicado no Diário da Câmara dos Deputados do 
dia 13 subsequente, que nomeou WALDEMAR MACIEL 
para exercer, na Procuradoria Parlamentar, o cargo em 
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comissão de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

TORNAR SEM EFEITO, de acordo com os pará-
grafos 1º e 6º do artigo 13 da Lei n.º 8.112, de 1990, o 
Ato de 13 de dezembro de 2005, publicado no Diário 
da Câmara dos Deputados do dia 14 subsequente, que 
nomeou YOLANDE MARIE CAVORET para exercer, 
na Coordenação de Registro Funcional, do Departa-
mento de Pessoal, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, KARINA 
VIEIRA DOS SANTOS, ponto n.º 117.443, do cargo em 
comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, 
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, que exerce no Gabinete do Terceiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MOI-
SES DE OLIVEIRA PINTO DE MESQUITA, ponto n.º 
117.515, do cargo em comissão de Assistente Técnico 
de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete 
do Terceiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da 
Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PATRÍCIA OLI-
VEIRA CAMPOS DE PINHO, ponto n.º 114.306, do cargo 
em comissão de Assessor Técnico Adjunto B, CNE-10, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce 
no Gabinete do Líder do Partido da Frente Liberal.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 
28 de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei n.º 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, resolve:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei n.º 
8.112, de 1990, CRISTINA PERES CAMPOS para exer-
cer, na Procuradoria Parlamentar, o cargo em comissão 
de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 
1º do Ato da Mesa n. 61, de 10 de abril de 1997.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei n.º 
8.112, de 1990, DEISE REGINA ALUYZA para exercer, 
na Diretoria-Geral, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 1º 
do Ato da Mesa n. 91, de 2 de abril de 1998, combinado 
com o Ato da Mesa n. 1, de 24 de fevereiro de 1999.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, GILBERTO FERNANDES CORMI-
NEIRO para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secre-
tário, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, transformado pelo arti-
go 3º do Ato da Mesa n. 15, de 26 de maio de 1987, 
combinado com o artigo 1º da Resolução n.4, de 13 
de junho de 1991, e com o artigo 3º do Ato da Mesa 
n.47, de 7 de outubro de 1992.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei n.º 
8.112, de 1990, JORGE LUIZ FERREIRA DE SOUZA 
para exercer, na Assessoria Técnica da Diretoria-Geral, 
o cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto D, 
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, transformado pelo artigo 1º da Resolução n. 43, 
de 30 de junho de 1973, combinado com o artigo 3º do 
Ato da Mesa n.47, de 7 de outubro de 1992, e com o 
Ato da Mesa n. 1, de 24 de fevereiro de 1999.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei n.º 
8.112, de 1990, JOSÉ LUIZ BERNARDES MONTEIRO 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Frente 
Liberal, o cargo em comissão de Assessor Técnico Ad-
junto B, CNE-10, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, de acordo com o quantitativo de cargos fixado 
pelo Ato da Mesa n. 11, de 1º de abril de 2003.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, PEDRO LUIZ DELGADO NOBLAT 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido dos Tra-
balhadores, o cargo em comissão de Assessor Técnico, 
CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, de acordo com o quantitativo de cargos fixado 
pelo Ato da Mesa n. 11, de 1º de abril de 2003.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, ROSALVO DA SILVA LEMOS DE 
MELO para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secre-
tário, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa 
n. 34, de 13 de março de 1996, combinado com o Ato 
da Mesa n.1, de 24 de fevereiro de 1999.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, SAYONARA SALES VIEIRA para 
exercer, no Gabinete do Líder do Partido Trabalhista 
Brasileiro, o cargo em comissão de Assessor Técnico 
Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, de acordo com o quantitativo de cargos 
fixado pelo Ato da Mesa n. 11, de 1º de abril de 2003.

Câmara dos Deputados, 24 de janeiro de 2006. 
– Deputado Aldo Rebelo, Presidente.
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Inaldo Leitão - PL
Lúcia Braga - PMDB
Luiz Couto - PT
Marcondes Gadelha - PSB
Philemon Rodrigues - PTB
Ricardo Rique - PL
Wellington Roberto - PL
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PTB
Carlos Batata - PFL
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Eduardo Campos - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PL
Joaquim Francisco - PFL
Jorge Gomes - PSB
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PTB
Luiz Piauhylino - PDT
Marcos de Jesus - PFL
Maurício Rands - PT
Osvaldo Coelho - PFL
Pastor Francisco Olímpio - PSB
Paulo Rubem Santiago - PT
Pedro Corrêa - PP
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Roberto Freire - PPS
Roberto Magalhães - PFL
Salatiel Carvalho - PFL

Alagoas
Benedito de Lira - PP
Givaldo Carimbão - PSB
Helenildo Ribeiro - PSDB
João Caldas - PL
João Lyra - PTB
José Thomaz Nonô - PFL
Maurício Quintella Lessa - PDT
Olavo Calheiros - PMDB
Rogério Teófilo - PPS

Sergipe
Bosco Costa - PSDB
Cleonâncio Fonseca - PP
Heleno Silva - PL
Ivan Paixão - PPS
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - PDT
Jorge Alberto - PMDB
José Carlos Machado - PFL

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - PFL
Aroldo Cedraz - PFL
Claudio Cajado - PFL
Colbert Martins - PPS
Coriolano Sales - PFL
Daniel Almeida - PCdoB
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - PFL
Félix Mendonça - PFL
Fernando de Fabinho - PFL
Geddel Vieira Lima - PMDB
Gerson Gabrielli - PFL
Guilherme Menezes - PT
Jairo Carneiro - PFL

João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PL
João Leão - PP
Jonival Lucas Junior - PTB
José Carlos Aleluia - PFL
José Carlos Araújo - PL
José Rocha - PFL
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior - PSDB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - PFL
Marcelo Guimarães Filho - PFL
Mário Negromonte - PP
Milton Barbosa - PSC
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - PFL
Pedro Irujo - PMDB
Reginaldo Germano - PP
Robério Nunes - PFL
Severiano Alves - PDT
Walter Pinheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Alexandre Maia - PMDB
Ana Guerra - PT
Aracely de Paula - PL
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo Júlio - PMDB
Carlos Melles - PFL
Carlos Mota - PSB
Carlos Willian - PTC
César Medeiros - PT
Cleuber Carneiro - PTB
Custódio Mattos - PSDB
Dr. Francisco Gonçalves - PPS
Edmar Moreira - PFL
Eduardo Barbosa - PSDB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Diniz - PMDB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Ibrahim Abi-ackel - PP
Isaías Silvestre - PSB
Ivo José - PT
Jaime Martins - PL
João Magalhães - PMDB
João Magno - PT
João Paulo Gomes da Silva - PSB
José Militão - PTB
José Santana de Vasconcellos - PL
Júlio Delgado - PSB
Lael Varella - PFL
Leonardo Mattos - PV
Leonardo Monteiro - PT
Lincoln Portela - PL
Marcello Siqueira - PMDB
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Maria do Carmo Lara - PT
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário Assad Júnior - PSB
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT
Osmânio Pereira - PTB
Paulo Delgado - PT
Rafael Guerra - PSDB



Reginaldo Lopes - PT
Roberto Brant - PFL
Romel Anizio - PP
Romeu Queiroz - PTB
Sérgio Miranda - PDT
Vadinho Baião - PT
Virgílio Guimarães - PT
Vittorio Medioli - PV

Espírito Santo
Feu Rosa - PP
Iriny Lopes - PT
Jair de Oliveira - PMDB
Manato - PDT
Marcelino Fraga - PMDB
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
Nilton Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
Rose de Freitas - PMDB

Rio de Janeiro
Aldir Cabral - PFL
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PMDB
Almerinda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - PFL
André Costa - PDT
Antonio Carlos Biscaia - PT
Bernardo Ariston - PMDB
Carlos Nader - PL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Deley - PSC
Dr. Heleno - PSC
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Paes - PSDB
Elaine Costa - PTB
Fernando Gabeira - PV
Fernando Gonçalves - PTB
Fernando Lopes - PMDB
Francisco Dornelles - PP
Itamar Serpa - PSDB
Jair Bolsonaro - PP
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - PSB
Jorge Bittar - PT
José Divino - PMR
Josias Quintal - PSB
Juíza Denise Frossard - PPS
Julio Lopes - PP
Laura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani - PMDB
Luiz Sérgio - PT
Márcio Fortes - PSDB
Miro Teixeira - PDT
Moreira Franco - PMDB
Nelson Bornier - PMDB
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Betão - PL
Reinaldo Gripp - PL
Renato Cozzolino - PDT
Rodrigo Maia - PFL
Sandro Matos - PTB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - PMR

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Aldo Rebelo - PCdoB
Amauri Gasques - PL

Angela Guadagnin - PT
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Ary Kara - PTB
Carlos Sampaio - PSDB
Celso Russomanno - PP
Chico Sardelli - PV
Cláudio Magrão - PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netto - PMDB
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Durval Orlato - PT
Edinho Montemor - PSB
Edna Macedo - PTB
Elimar Máximo Damasceno - PRONA
Enéas - PRONA
Fernando Estima - PPS
Gilberto Nascimento - PMDB
Iara Bernardi - PT
Ildeu Araujo - PP
Ivan Valente - PSOL
Jamil Murad - PCdoB
Jefferson Campos - PTB
João Batista - PP
João Herrmann Neto - PDT
João Paulo Cunha - PT
José Eduardo Cardozo - PT
José Mentor - PT
Jovino Cândido - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciano Zica - PT
Luiz Antonio Fleury - PTB
Luiz Carlos Santos - PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Barbieri - PMDB
Marcelo Ortiz - PV
Marcos Abramo - PP
Mariângela Duarte - PT
Medeiros - PL
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PL
Nelson Marquezelli - PTB
Neuton Lima - PTB
Orlando Fantazzini - PSOL
Paulo Lima - PMDB
Professor Irapuan Teixeira - PP
Professor Luizinho - PT
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Izar - PTB
Roberto Gouveia - PT
Robson Tuma - PFL
Salvador Zimbaldi - PSB
Silvio Torres - PSDB
Telma de Souza - PT
Vadão Gomes - PP
Vanderlei Assis - PP
Vicente Cascione - PTB
Vicentinho - PT
Walter Barelli - PSDB
Wanderval Santos - PL
Xico Graziano - PSDB
Zulaiê Cobra - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Celcita Pinheiro - PFL



Lino Rossi - PP
Pedro Henry - PP
Ricarte de Freitas - PTB
Teté Bezerra - PMDB
Thelma de Oliveira - PSDB
Wellington Fagundes - PL

Distrito Federal
Alberto Fraga - PFL
Jorge Pinheiro - PL
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PSOL
Osório Adriano - PFL
Sigmaringa Seixas - PT
Tatico - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PSB
Capitão Wayne - PSDB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Tatico - PL
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Canedo - PP
Pedro Chaves - PMDB
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PL
Sérgio Caiado - PP
Vilmar Rocha - PFL

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Geraldo Resende - PPS
João Grandão - PT
Murilo Zauith - PFL
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB

Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PPS
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - PMDB
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Claudio Rorato - PMDB
Colombo - PT
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Dra. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PL
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Iris Simões - PTB
José Janene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMDB
Ricardo Barros - PP

Selma Schons - PT
Takayama - PMDB
Vitorassi - PT

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMDB
Carlito Merss - PT
Edinho Bez - PMDB
Edison Andrino - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PFL
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PP
Luci Choinacki - PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMDB
Paulo Bauer - PSDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Afonso Hamm - PP
Alceu Collares - PDT
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Érico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
Júlio Redecker - PSDB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - PSOL
Luis Carlos Heinze - PP
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Milton Cardias - PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Desconsi - PT
Osvaldo Biolchi - PMDB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Tarcísio Zimmermann - PT
Wilson Cignachi - PMDB
Yeda Crusius - PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
1º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
2º Vice-Presidente: Francisco Turra (PP)
3º Vice-Presidente: Assis Miguel do Couto (PT)
Titulares Suplentes

PT
Adão Pretto Guilherme Menezes
Anselmo Luci Choinacki
Assis Miguel do Couto Odair Cunha
João Grandão Reginaldo Lopes
Josias Gomes Vadinho Baião
Orlando Desconsi Vignatti
Vander Loubet Zé Geraldo

PMDB
Alexandre Maia vaga do PL Claudio Rorato
Gervásio Oliveira Marcelino Fraga
Leandro Vilela Mauro Lopes
Moacir Micheletto Osvaldo Reis
Odílio Balbinotti Pedro Chaves
Waldemir Moka Rose de Freitas
Wilson Cignachi 1 vaga
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Alberto Fraga vaga do PTB

Carlos Batata vaga do PV Betinho Rosado
Carlos Melles Eduardo Sciarra
Enéas Félix Mendonça
Kátia Abreu Francisco Rodrigues
Osvaldo Coelho vaga do PC do B Lael Varella
Ronaldo Caiado

PSDB
Anivaldo Vale Antonio Carlos Mendes Thame
Xico Graziano Carlos Alberto Leréia
(Dep. do PL ocupa a vaga) Júlio Redecker
(Dep. do PP ocupa a vaga) Julio Semeghini

PP
Dilceu Sperafico Afonso Hamm
Francisco Turra Cleonâncio Fonseca vaga do PL

Luis Carlos Heinze Érico Ribeiro
Nélio Dias vaga do S.PART. Nelson Meurer
Zé Lima vaga do PSDB Sérgio Caiado
Zonta

PTB
Carlos Dunga Josué Bengtson
João Lyra Tatico vaga do PL

Nelson Marquezelli (Dep. do PPS ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

PL
Almir Sá vaga do PSDB João Carlos Bacelar
Heleno Silva (Dep. do PP ocupa a vaga)
Wellington Fagundes (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
Cezar Silvestri Airton Roveda vaga do PTB

Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

Geraldo Thadeu
PSB

Iberê Ferreira vaga do PTB 1 vaga
Luciano Leitoa

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Pompeo de Mattos

PC do B
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

1 vaga

PV
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Edson Duarte

S.PART.
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 216-6403/6404/6406
FAX: 216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Maria Helena (PSB)
1º Vice-Presidente: Átila Lins (PMDB)
2º Vice-Presidente: Júnior Betão (PL)
3º Vice-Presidente: Severiano Alves (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil Anselmo
Henrique Afonso Nilson Mourão
Zé Geraldo 2 vagas
Zico Bronzeado

PMDB
Ann Pontes Asdrubal Bentes
Átila Lins vaga do PSDB Gervásio Oliveira
Lupércio Ramos Marcelo Castro
Natan Donadon

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Anivaldo Vale
1 vaga Hamilton Casara vaga do PP

Zenaldo Coutinho
PP

Agnaldo Muniz Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA

Carlos Souza Suely Campos
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PTB
Fernando Gonçalves 2 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PL
Júnior Betão Coronel Alves
Miguel de Souza Raimundo Santos

PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PSB
Janete Capiberibe (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
Maria Helena vaga do PPS

PDT
Severiano Alves Dr. Rodolfo Pereira

PCdoB
Perpétua Almeida vaga do Bloco PFL, PRONA Vanessa Grazziotin vaga do PSB

PSC
Zequinha Marinho vaga do PTB

Secretário(a): Nilza Maria Ferreira Alves
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 216-6432
FAX: 216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
3º Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Jorge Bittar Angela Guadagnin
Walter Pinheiro César Medeiros



(Dep. do PL ocupa a vaga) Durval Orlato vaga do PL

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Fernando Ferro
(Dep. do PP ocupa a vaga) Henrique Afonso
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Mariângela Duarte
(Dep. do PL ocupa a vaga) Vicentinho

Wasny de Roure
PMDB

Adelor Vieira Gastão Vieira
Eunício Oliveira vaga do PT Henrique Eduardo Alves
Gilberto Nascimento Marinha Raupp
Hermes Parcianello Pastor Pedro Ribeiro
Jader Barbalho Wladimir Costa

Marcelo Barbieri
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Pedro Chaves (Dep. do PMR ocupa a vaga)
Pedro Irujo vaga do PL

Takayama
Bloco PFL, PRONA

Corauci Sobrinho Aldir Cabral
Eduardo Sciarra Almir Moura vaga do PMDB

José Mendonça Bezerra vaga do

PTB César Bandeira

José Rocha Davi Alcolumbre
Júlio Cesar Robson Tuma
Vic Pires Franco (Dep. do PL ocupa a vaga)

PSDB
Gustavo Fruet Antonio Joaquim vaga do PTB

Julio Semeghini João Campos
Narcio Rodrigues João Castelo
Professora Raquel Teixeira
(Licenciado)

Lobbe Neto

Manoel Salviano
PP

João Batista vaga do PT Antonio Cruz vaga do PTB

Pedro Corrêa Enivaldo Ribeiro
Ricardo Barros Leodegar Tiscoski
Sandes Júnior Romel Anizio
Vanderlei Assis (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PTB
Iris Simões Arnon Bezerra
Silas Câmara Pastor Reinaldo
(Dep. do PL ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PL
Badu Picanço vaga do PT Amauri Gasques
Carlos Nader vaga do PTB Inaldo Leitão
Maurício Rabelo José Carlos Araújo vaga do Bloco PFL, PRONA

Raimundo Santos
José Santana de Vasconcellos vaga

do PSL

Wanderval Santos vaga do PT (Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
Nelson Proença Raul Jungmann

PSB
João Mendes de Jesus vaga do PSL Ariosto Holanda
Jorge Gomes vaga do PC do B Salvador Zimbaldi vaga do PP

Luiza Erundina
PDT

Maurício Quintella Lessa Luiz Piauhylino
Miro Teixeira vaga do PT

PC do B
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Inácio Arruda

PV
Jovino Cândido Leonardo Mattos

PSL
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

PMR
Vieira Reis vaga do PMDB

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira

Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 216-6452 A 6458
FAX: 216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
1º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
2º Vice-Presidente: Wilson Santiago (PMDB)
3º Vice-Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Antônio Carlos Biffi
João Paulo Cunha Dr. Rosinha
José Eduardo Cardozo Iara Bernardi
José Mentor Iriny Lopes
Luiz Eduardo Greenhalgh José Pimentel
Maurício Rands Luciano Zica
Nelson Pellegrino Luiz Alberto
Odair Cunha Luiz Couto
Professor Luizinho Rubens Otoni
Sigmaringa Seixas (Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PMDB
Cezar Schirmer Albérico Filho
Claudio Rorato Aníbal Gomes
Maria Lúcia Cardoso Ann Pontes
Mendes Ribeiro Filho Eduardo Cunha
Michel Temer Leonardo Picciani
Nelson Trad Mauro Benevides
Osmar Serraglio Mauro Lopes
Paulo Afonso Moraes Souza
Wilson Santiago Pedro Irujo vaga do PL

(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PMR ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA

Antonio Carlos Magalhães Neto André de Paula
Edmar Moreira vaga do PL Coriolano Sales
Ivan Ranzolin Enéas
José Roberto Arruda Laura Carneiro
Luiz Carlos Santos Moroni Torgan
Ney Lopes Mussa Demes
Paulo Magalhães Onyx Lorenzoni
Roberto Magalhães Pauderney Avelino
Robson Tuma vaga do PTB

Vilmar Rocha
PSDB

Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
João Almeida Átila Lira
Jutahy Junior Bonifácio de Andrada
Vicente Arruda Custódio Mattos
Zenaldo Coutinho Helenildo Ribeiro
Zulaiê Cobra Léo Alcântara

PP
Antonio Cruz vaga do PTB Agnaldo Muniz
Benedito de Lira Celso Russomanno
Darci Coelho Professor Irapuan Teixeira
Ibrahim Abi-ackel Ricardo Barros
João Leão Sandes Júnior
Lino Rossi Sérgio Caiado
Reginaldo Germano

PTB
Edna Macedo Alceste Almeida vaga do PMDB

Jefferson Campos vaga do PMDB Alex Canziani
Paes Landim Ary Kara
Vicente Cascione Cleuber Carneiro
(Dep. do PP ocupa a vaga) Luiz Antonio Fleury
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

(Dep. do PL ocupa a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)



PL
Inaldo Leitão Almeida de Jesus
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Badu Picanço vaga do PTB

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Enio Tatico
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

Humberto Michiles vaga do PMDB

1 vaga Jaime Martins
Neucimar Fraga vaga do PTB

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PPS

Juíza Denise Frossard Colbert Martins
Roberto Freire Fernando Coruja

PSB
Carlos Mota vaga do PL Alexandre Cardoso
Gonzaga Patriota vaga do PT Isaías Silvestre

Sandra Rosado
João Mendes de Jesus vaga do

PL

(Dep. do PC do B ocupa a vaga) Júlio Delgado vaga do PMDB

PDT
Ademir Camilo vaga do PL João Fontes
Alceu Collares Miro Teixeira vaga do PT

Luiz Piauhylino Pompeo de Mattos
Sérgio Miranda vaga do PC do B

Wagner Lago vaga do PTB

PC do B
Jamil Murad vaga do PSB Alice Portugal
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PMR
José Divino vaga do PMDB

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala , sala 21
Telefones: 216-6494
FAX: 216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Seabra (PTB)
2º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
3º Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Ana Guerra João Grandão
Selma Schons Luiz Bassuma
Simplício Mário Maria do Carmo Lara

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PMDB

Luiz Bittencourt Hermes Parcianello vaga do PT

Paulo Lima Leandro Vilela
Wladimir Costa vaga do PT Max Rosenmann
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PMR ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Marcelo Guimarães Filho vaga do PDT Fernando de Fabinho vaga do PPS

Robério Nunes Kátia Abreu
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Marcos de Jesus vaga do PL

1 vaga Zelinda Novaes
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Carlos Sampaio Yeda Crusius
Márcio Fortes (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PP
Celso Russomanno Julio Lopes
Pedro Canedo 1 vaga

PTB
Eduardo Seabra Alex Canziani vaga do PDT

Jonival Lucas Junior vaga do Bloco PFL, Neuton Lima

PRONA

Luiz Antonio Fleury Ricardo Izar
Sandro Matos vaga do Bloco PFL, PRONA

PL
Almeida de Jesus Remi Trinta

José Carlos Araújo
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PPS

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PSB

Givaldo Carimbão
João Paulo Gomes da Silva

vaga do PSDB

Júlio Delgado vaga do PPS Paulo Baltazar
PDT

Renato Cozzolino vaga do PMDB (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PMR
José Divino vaga do PMDB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 216-6920 A 6922
FAX: 216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Romeu Queiroz (PTB)
1º Vice-Presidente: Ildeu Araujo (PP)
2º Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
3º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Jorge Boeira Jorge Bittar
Reginaldo Lopes Josias Gomes
Rubens Otoni (Dep. do PL ocupa a vaga)

PMDB
Bernardo Ariston Delfim Netto vaga do PP

Carlos Eduardo Cadoca Lupércio Ramos
Edson Ezequiel Wilson Cignachi

1 vaga
Bloco PFL, PRONA

Fernando de Fabinho Murilo Zauith vaga do PV

Gerson Gabrielli Osório Adriano
Joaquim Francisco vaga do PTB (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PSDB
Júlio Redecker Gonzaga Mota
Léo Alcântara vaga do PV Yeda Crusius
Ronaldo Dimas

PP
Ildeu Araujo Dr. Benedito Dias vaga do S.PART.

Sérgio Caiado Nélio Dias
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTB
Romeu Queiroz Armando Monteiro
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Nelson Marquezelli

PL
Reinaldo Betão Giacobo vaga do PT

1 vaga
PV

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
S.PART.

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
PDT

André Figueiredo vaga do Bloco PFL, PRONA

PSOL
Luciana Genro vaga do S.PART.

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade



Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 216-6601 A 6609
FAX: 216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Julio Lopes (PP)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2º Vice-Presidente: Colbert Martins (PPS)
3º Vice-Presidente: Jaime Martins (PL)
Titulares Suplentes

PT
João Magno Roberto Gouveia
Maria do Carmo Lara Terezinha Fernandes
Zezéu Ribeiro Vitorassi

PMDB
Alexandre Santos Zé Gerardo
Marinha Raupp 2 vagas
(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto Nice Lobão
1 vaga (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSDB
Custódio Mattos Domiciano Cabral
(Dep. do PL ocupa a vaga) Gustavo Fruet

PP
Afonso Hamm Darci Coelho
Julio Lopes Mário Negromonte

PTB
Jackson Barreto José Chaves
Pedro Fernandes Pastor Frankembergen

Silas Câmara vaga do PL

PL
Ana Alencar vaga do PSDB Chico da Princesa
Jaime Martins (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Paulo Gouvêa

PPS
Colbert Martins 1 vaga

PSB
Barbosa Neto Jorge Gomes

PCdoB
Inácio Arruda vaga do PMDB

PSC
Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Romulo de Sousa Mesquita
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 216-6551/ 6554
FAX: 216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Iriny Lopes (PT)
1º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)
2º Vice-Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL)
Titulares Suplentes

PT
Iriny Lopes Adão Pretto
Luci Choinacki Ana Guerra vaga do Bloco PFL, PRONA

Luiz Alberto vaga do PSDB Luiz Eduardo Greenhalgh
Luiz Couto vaga do PMDB Maria do Rosário
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
(Dep. do PT ocupa a vaga) Bernardo Ariston
2 vagas Chicão Brígido

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA

Alberto Fraga vaga do PTB Fernando de Fabinho
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Jairo Carneiro
2 vagas (Dep. do PT ocupa a vaga)

PSDB

Sebastião Madeira Eduardo Barbosa
(Dep. do PT ocupa a vaga) João Almeida

PP
(Dep. do PDT ocupa a vaga) José Linhares
1 vaga Nilton Baiano

PTB
Pastor Reinaldo Alceste Almeida vaga do PMDB

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do PPS ocupa a vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PL

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Paulo Gouvêa
PPS

1 vaga Geraldo Thadeu vaga do PTB

Roberto Freire
PV

Leonardo Mattos Jovino Cândido
PDT

Mário Heringer vaga do PP

Pompeo de Mattos vaga do Bloco PFL, PRONA

PSOL
Chico Alencar vaga do PT João Alfredo vaga do PTB

Orlando Fantazzini vaga do PL

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 216-6575
FAX: 216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Paulo Delgado (PT)
1º Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
2º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3º Vice-Presidente: João Correia (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Carlos Abicalil
Iara Bernardi Colombo
Maria do Rosário Fátima Bezerra
Neyde Aparecida Gilmar Machado
Paulo Delgado Walter Pinheiro vaga do PPS

Paulo Rubem Santiago
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
1 vaga

PMDB
Gastão Vieira Alexandre Maia
João Correia Luiz Bittencourt
João Matos (Licenciado) Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi Paulo Lima

Pastor Pedro Ribeiro
(Dep. do PSC ocupa a

vaga)

(Dep. do PPS ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a

vaga)
Bloco PFL, PRONA

Celcita Pinheiro José Roberto Arruda
César Bandeira Osvaldo Coelho
Clóvis Fecury vaga do PP Paulo Magalhães
Murilo Zauith vaga do PTB Roberto Magalhães
Nice Lobão
Onyx Lorenzoni vaga do PL

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PSDB

Antenor Naspolini Itamar Serpa
Bonifácio de Andrada vaga do PP Rafael Guerra
Lobbe Neto Thelma de Oliveira
Nilson Pinto

PP
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA José Linhares
Professor Irapuan Teixeira Márcio Reinaldo Moreira
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Zé Lima
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa



a vaga)
PTB

Neuton Lima Elaine Costa
Ricardo Izar Jefferson Campos vaga do PMDB

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

Jonival Lucas Junior

Kelly Moraes
PL

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Carlos Nader vaga do PC do B

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

Humberto Michiles

1 vaga Medeiros
Milton Monti

PPS
Geraldo Resende vaga do PSB (Dep. do PT ocupa a vaga)
Ivan Paixão vaga do PMDB

Rogério Teófilo
PSB

(Dep. do PPS ocupa a vaga) Luciano Leitoa
PDT

Álvaro Dias Severiano Alves
PC do B

Alice Portugal (Dep. do PL ocupa a vaga)
PSOL

Ivan Valente vaga do PL Chico Alencar vaga do PT

PSC
Dr. Heleno vaga do PMDB

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 216-6622/6625/6627/6628
FAX: 216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Geddel Vieira Lima (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Cunha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Henrique Fontana
José Pimentel João Paulo Cunha
Nazareno Fonteles Jorge Boeira
Ricardo Berzoini vaga do PSB Paulo Rubem Santiago
Vignatti Tarcísio Zimmermann
Virgílio Guimarães Vadinho Baião
Wasny de Roure

PMDB
Delfim Netto vaga do PP Eliseu Padilha
Eduardo Cunha Michel Temer
Geddel Vieira Lima Nelson Bornier
João Magalhães Odílio Balbinotti

José Priante vaga do PTB (Dep. do PTC ocupa a
vaga)

Marcelino Fraga 1 vaga
Max Rosenmann
Moreira Franco
Pedro Novais vaga do PC do B

Bloco PFL, PRONA
Coriolano Sales vaga do PL Eliseu Resende
Félix Mendonça Júlio Cesar
José Carlos Machado Rodrigo Maia
Luiz Carreira Ronaldo Caiado
Mussa Demes vaga do PL

Osório Adriano
Pauderney Avelino vaga do PDT

Roberto Brant vaga do PP

PSDB
Gonzaga Mota Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly Custódio Mattos
Silvio Torres Julio Semeghini

Yeda Crusius Walter Barelli
PP

Enivaldo Ribeiro vaga do PL Benedito de Lira
Francisco Dornelles Carlos Souza
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Feu Rosa vaga do PL

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

Zonta

PTB

Armando Monteiro
(Dep. do PPS ocupa a

vaga)
José Militão 2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PL
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

1 vaga

PPS
Fernando Coruja Geraldo Thadeu vaga do PTB

Nelson Proença
PSB

(Dep. do PT ocupa a vaga) Beto Albuquerque
PDT

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

Ademir Camilo vaga do PL

André Figueiredo
Sérgio Miranda vaga do PC do B

PC do B

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a

vaga)
PTC

Carlos Willian vaga do PMDB

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 216-6654/6655/6652
FAX: 216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1º Vice-Presidente: Pastor Francisco Olímpio (PSB)
2º Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Colombo Eduardo Valverde
Vitorassi José Mentor
2 vagas Sigmaringa Seixas

Virgílio Guimarães
PMDB

Aníbal Gomes vaga do PTB João Correia vaga do PTB

Asdrubal Bentes vaga do PL João Magalhães
Fernando Lopes Marcelino Fraga
Mauro Benevides (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Olavo Calheiros

Bloco PFL, PRONA
Aldir Cabral José Carlos Machado
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Pauderney Avelino
1 vaga Rodrigo Maia

PSDB
Eduardo Paes João Almeida
Manoel Salviano Luiz Carlos Hauly
Paulo Bauer vaga do Bloco PFL, PRONA

PP
Francisco Garcia Luis Carlos Heinze
Simão Sessim 1 vaga

PTB
Elaine Costa Iris Simões

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)



PL
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Wellington Roberto
1 vaga 1 vaga

PPS
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Alexandre Cardoso B. Sá vaga do PPS

Pastor Francisco Olímpio vaga do PDT Barbosa Neto vaga do PDT

Paulo Baltazar
PDT

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Renato Cozzolino vaga do PMDB

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 216-6671 A 6675
FAX: 216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Fátima Bezerra (PT)
1º Vice-Presidente: Leonardo Monteiro (PT)
2º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Ana Guerra
Ivo José vaga do PPS Vadinho Baião
Leonardo Monteiro (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Selma Schons

PMDB
Albérico Filho Olavo Calheiros
Almerinda de Carvalho 2 vagas
Wilson Santiago

Bloco PFL, PRONA
Vilmar Rocha Laura Carneiro
1 vaga 1 vaga

PSDB
Antenor Naspolini 2 vagas
1 vaga

PP
Enivaldo Ribeiro 2 vagas
João Leão vaga do PL

1 vaga
PTB

Pastor Reinaldo 2 vagas
1 vaga

PL
Jaime Martins 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PPS
(Dep. do PT ocupa a vaga) 1 vaga

PSB
Luiza Erundina 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PT

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 216-6692 / 6693
FAX: 216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Luciano Castro (PL)
1º Vice-Presidente: Jorge Pinheiro (PL)
2º Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
3º Vice-Presidente: Kelly Moraes (PTB)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Dra. Clair
Leonardo Monteiro Luiz Sérgio
Luciano Zica Mauro Passos

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Selma Schons
PMDB

(Dep. do PTC ocupa a vaga) Almerinda de Carvalho
(Dep. do PV ocupa a vaga) Max Rosenmann
1 vaga Teté Bezerra

Bloco PFL, PRONA
(Dep. do PV ocupa a vaga) Gervásio Silva
(Dep. do PL ocupa a vaga) Joaquim Francisco vaga do PTB

Luiz Carreira
PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame Affonso Camargo
(Dep. do PV ocupa a vaga) Vicente Arruda vaga do PL

Xico Graziano
PP

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PTB
Kelly Moraes Paes Landim
Sandro Matos Vicente Cascione vaga do PP

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PL
Jorge Pinheiro Wellington Fagundes
Luciano Castro (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Oliveira Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Cezar Silvestri

PSB
Paulo Baltazar vaga do PPS Janete Capiberibe vaga do PP

PV
Edson Duarte vaga do Bloco PFL, PRONA

Fernando Gabeira vaga do PSDB

Sarney Filho vaga do PMDB

PSOL
Babá vaga do PP

João Alfredo vaga do PT

PTC
Carlos Willian vaga do PMDB

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 216-6521 A 6526
FAX: 216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Hélio Esteves
Fernando Ferro Ivo José
Luiz Bassuma João Magno
Luiz Sérgio Vander Loubet

Mauro Passos
(Dep. do PDT ocupa a

vaga)
PMDB

Albérico Filho Alexandre Santos
Marcello Siqueira André Zacharow vaga do PSB

Rose de Freitas Edinho Bez
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Marinha Raupp
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Moreira Franco

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado vaga do PC do B Aroldo Cedraz
Gervásio Silva Gerson Gabrielli
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Luiz Carlos Santos
2 vagas Pauderney Avelino

PSDB



Helenildo Ribeiro João Almeida
Nicias Ribeiro Ronaldo Dimas
Paulo Feijó 1 vaga

PP
João Pizzolatti Dilceu Sperafico vaga do PTB

João Tota Francisco Appio
Nelson Meurer Reginaldo Germano
Romel Anizio vaga do PDT Simão Sessim vaga do PTB

Vadão Gomes
PTB

Marcus Vicente Edna Macedo
Osmânio Pereira (Dep. do PP ocupa a vaga)
Tatico vaga do PL (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PL
Aracely de Paula Maurício Rabelo

José Santana de Vasconcellos
(Dep. do PSC ocupa a

vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)
PPS

Airton Roveda vaga do Bloco PFL, PRONA 1 vaga
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
B. Sá vaga do PPS Edinho Montemor vaga do PL

Renato Casagrande Josias Quintal vaga do PMDB

Salvador Zimbaldi vaga do PTB (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) André Costa vaga do PT

1 vaga
PC do B

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

1 vaga

PSC
Dr. Heleno vaga do PMDB Deley vaga do PL

Pastor Amarildo vaga do PMDB

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 216-6711 / 6713
FAX: 216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Aroldo Cedraz (PFL)
1º Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3º Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Mariângela Duarte José Eduardo Cardozo
Nilson Mourão Paulo Delgado
Terezinha Fernandes Zico Bronzeado
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
André Zacharow vaga do PSB Edinho Bez
Edison Andrino Edson Ezequiel
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Paulo Afonso
(Dep. do PL ocupa a vaga) Takayama
(Dep. do PMR ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
André de Paula Antonio Carlos Magalhães Neto
Aroldo Cedraz Carlos Melles
Francisco Rodrigues Robério Nunes vaga do PTB

Jairo Carneiro Vilmar Rocha
Marcos de Jesus vaga do PP (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Antonio Carlos Mendes Thame

Hamilton Casara vaga do PL Luiz Carlos Hauly
Itamar Serpa Paulo Bauer vaga do PTB

João Castelo Zulaiê Cobra
PP

Feu Rosa Francisco Dornelles
Vadão Gomes Jair Bolsonaro
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

João Tota

PTB
Arnon Bezerra Jackson Barreto
Pastor Frankembergen (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PL

Lincoln Portela Almir Sá
Ricardo Rique vaga do PMDB Medeiros
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Miguel de Souza
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Dimas Ramalho Rogério Teófilo vaga do Bloco PFL, PRONA

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB

João Paulo Gomes da Silva vaga

do PL Júlio Delgado vaga do PPS

Marcondes Gadelha vaga do PTB Luiza Erundina
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PDT
André Costa vaga do PT Maurício Quintella Lessa
João Herrmann Neto vaga do PMDB

Neiva Moreira
PC do B

Socorro Gomes Perpétua Almeida
PV

Fernando Gabeira vaga do PMDB

PSOL
Maninha vaga do PT Ivan Valente vaga do PT

Orlando Fantazzini vaga do PT

PMR
Vieira Reis vaga do PMDB

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Enio Bacci (PDT)
1º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
2º Vice-Presidente: Alberto Fraga (PFL)
3º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Paulo Pimenta Antonio Carlos Biscaia
Paulo Rubem Santiago Luiz Couto
1 vaga Nelson Pellegrino

PMDB
Cabo Júlio (Dep. do PL ocupa a vaga)
Gilberto Nascimento 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga vaga do PTB Edmar Moreira vaga do PL

Moroni Torgan Laura Carneiro
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vic Pires Franco

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa
João Campos Zulaiê Cobra

PP
Jair Bolsonaro vaga do Bloco PFL, PRONA Ricardo Barros
Lino Rossi (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Reginaldo Germano



PTB
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Luiz Antonio Fleury

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Pastor Reinaldo
PL

Coronel Alves Almir Sá vaga do PMDB

Wanderval Santos Neucimar Fraga
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PPS

Raul Jungmann Juíza Denise Frossard
PSB

Josias Quintal vaga do PMDB Givaldo Carimbão
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
Enio Bacci vaga do PSB

PCdoB
Perpétua Almeida vaga do PTB

PSOL
Luciana Genro vaga do PP

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 216-6761 / 6762
FAX: 216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Dr. Benedito Dias (PP)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: Guilherme Menezes (PT)
3º Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Assis Miguel do Couto
Dr. Rosinha Nazareno Fonteles vaga do PL

Durval Orlato Selma Schons
Guilherme Menezes Telma de Souza
Henrique Fontana (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

Roberto Gouveia
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Almerinda de Carvalho Jair de Oliveira
Benjamin Maranhão Lúcia Braga
Chicão Brígido Marcelo Castro
Darcísio Perondi Waldemir Moka
Jorge Alberto (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Teté Bezerra (Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Elimar Máximo Damasceno Celcita Pinheiro
Laura Carneiro José Mendonça Bezerra
Zelinda Novaes Roberto Brant vaga do PT

(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PPS ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
Antonio Joaquim vaga do PTB Eduardo Paes
Eduardo Barbosa Walter Barelli
Rafael Guerra 1 vaga
Thelma de Oliveira

PP
Dr. Benedito Dias Feu Rosa
José Linhares Pedro Corrêa
Nilton Baiano vaga do Bloco PFL, PRONA Vanderlei Assis
Suely Campos

PTB

Arnaldo Faria de Sá
Homero Barreto (Licenciado) vaga

do PMDB

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Milton Cardias
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Osmânio Pereira

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PL

Amauri Gasques Jorge Pinheiro
Reinaldo Gripp (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Remi Trinta (Dep. do PT ocupa a vaga)

PPS
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Geraldo Resende vaga do Bloco PFL, PRONA

Geraldo Thadeu Ivan Paixão
PSB

Dr. Ribamar Alves Carlos Mota vaga do PL

Jorge Gomes
Marcondes Gadelha vaga do PTB

Sandra Rosado vaga do PMDB

PDT
Manato Mário Heringer

PC do B
Jandira Feghali Jamil Murad

PV
1 vaga Fernando Gabeira

PSOL
Maninha vaga do PT

Secretário(a): Gardene Aguiar
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
2º Vice-Presidente: Enio Tatico (PL)
3º Vice-Presidente: Marco Maia (PT)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair Carlos Santana
Marco Maia Leonardo Monteiro
Paulo Pimenta Maurício Rands
Tarcísio Zimmermann Neyde Aparecida
Vicentinho Professor Luizinho

PMDB
Henrique Eduardo Alves Ann Pontes
Leonardo Picciani Benjamin Maranhão
Lúcia Braga Luiz Bittencourt
Moraes Souza Marcelo Barbieri
Osvaldo Reis Paulo Lima vaga do Bloco PFL, PRONA

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA

José Carlos Aleluia Laura Carneiro
(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSDB
Átila Lira Eduardo Barbosa
Carlos Alberto Leréia Narcio Rodrigues
Walter Barelli 1 vaga

PP
Érico Ribeiro Pedro Canedo
Pedro Henry 1 vaga

PTB
Jovair Arantes Arnaldo Faria de Sá

Milton Cardias
Homero Barreto (Licenciado) vaga do

Bloco PFL, PRONA

Ricarte de Freitas
PL

Enio Tatico Sandro Mabel
Medeiros 1 vaga

PPS
Cláudio Magrão 1 vaga

PSB
Isaías Silvestre Pastor Francisco Olímpio

PDT



João Fontes Alceu Collares
PCdoB

Daniel Almeida vaga do Bloco PFL,

PRONA Alice Portugal vaga do PMDB

Vanessa Grazziotin vaga do Bloco

PFL, PRONA

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
1º Vice-Presidente: André Figueiredo (PDT)
2º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PSDB)
3º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
Titulares Suplentes

PT
Gilmar Machado Mariângela Duarte
Ivo José Orlando Desconsi
Vadinho Baião Simplício Mário

PMDB
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Edison Andrino vaga do PPS

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Luiz Bittencourt

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Claudio Cajado Eduardo Sciarra vaga do PMDB

(Dep. do PTB ocupa a vaga) Fábio Souto
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho vaga do

PDT

PSDB
Alberto Goldman Hamilton Casara vaga do PL

Antonio Cambraia Jutahy Junior
Bismarck Maia vaga do PPS Silvio Torres
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

PP
Márcio Reinaldo Moreira Ildeu Araujo
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Pedro Henry

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB José Militão
Alex Canziani vaga do PP Jovair Arantes
Cleuber Carneiro vaga do PL Marcus Vicente vaga do PL

José Chaves Philemon Rodrigues vaga do PMDB

Josué Bengtson
Ricarte de Freitas vaga do Bloco PFL, PRONA

PL
(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PPS
Fernando Estima vaga do PSB (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSB
Edinho Montemor vaga do PL Dr. Ribamar Alves
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

PDT

André Figueiredo
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PSC

Deley vaga do PMDB

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 216-6831 / 6832 / 6833

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Mário Assad Júnior (PSB)
1º Vice-Presidente: Humberto Michiles (PL)
2º Vice-Presidente: Homero Barreto (PTB)

3º Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Carlito Merss
Devanir Ribeiro Marco Maia
Hélio Esteves Paulo Pimenta
Telma de Souza Vitorassi
(Dep. do PL ocupa a vaga) Zezéu Ribeiro

PMDB
Edinho Bez Alexandre Santos
Eliseu Padilha Átila Lins
Jair de Oliveira Marcello Siqueira
Marcelo Castro vaga do PPS Pedro Chaves

Mauro Lopes
(Dep. do PSDB ocupa a

vaga)
Nelson Bornier

Bloco PFL, PRONA
Eliseu Resende Claudio Cajado
Lael Varella 3 vagas
(Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga)

PSDB
Affonso Camargo Marcelo Teixeira vaga do PMDB

Domiciano Cabral Narcio Rodrigues
(Dep. do PV ocupa a vaga) Paulo Feijó

Silvio Torres
PP

Francisco Appio João Leão vaga do PL

Leodegar Tiscoski João Tota
Mário Negromonte Sandes Júnior

(Dep. do PL ocupa a vaga)
PTB

Ary Kara Carlos Dunga
Homero Barreto (Licenciado) Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues Romeu Queiroz

PL
Chico da Princesa vaga do Bloco PFL, PRONA Aracely de Paula
Giacobo Oliveira Filho vaga do PP

Humberto Michiles vaga do PT Reinaldo Betão

Milton Monti vaga do Bloco PFL, PRONA (Dep. do PP ocupa a
vaga)

Neucimar Fraga vaga do PC do B

Wellington Roberto
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Geraldo Thadeu

PSB
Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
Mário Assad Júnior vaga do PL

PDT
1 vaga 1 vaga

PC do B
(Dep. do PL ocupa a vaga) Jandira Feghali

PV
Vittorio Medioli vaga do PSDB

Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 216-6853 A 6856
FAX: 216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A "ACOMPANHAR AS
NEGOCIAÇÕES DA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DAS

AMÉRICAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente: Edson Ezequiel (PMDB)
2º Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
Relator: Maninha (PSOL)



Titulares Suplentes
PT

José Pimentel Dra. Clair
Paulo Delgado Henrique Fontana
Rubens Otoni Luci Choinacki
Tarcísio Zimmermann Paulo Pimenta
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PFL
Fábio Souto Robério Nunes
Ney Lopes (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Pauderney Avelino 3 vagas
Ronaldo Caiado
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer Bernardo Ariston
Edson Ezequiel Moacir Micheletto
Max Rosenmann 2 vagas
Silas Brasileiro (Licenciado)

PSDB

Alberto Goldman
Aloysio Nunes Ferreira

(Licenciado)
Antonio Carlos Mendes Thame Luiz Carlos Hauly
Antonio Carlos Pannunzio Nilson Pinto
Yeda Crusius 1 vaga

PP
Feu Rosa Francisco Dornelles
Francisco Garcia Leodegar Tiscoski
Francisco Turra Vadão Gomes
Marcos Abramo vaga do PFL

PTB
Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá
1 vaga Arnon Bezerra

Paes Landim vaga do PFL

PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Humberto Michiles
1 vaga 1 vaga

PSB
Alexandre Cardoso Janete Capiberibe
João Paulo Gomes da Silva vaga do

PL Renato Casagrande

Luiza Erundina
PPS

Nelson Proença Fernando Coruja
PDT

Severiano Alves Manato
PC do B

Jamil Murad Inácio Arruda
PRONA

1 vaga Elimar Máximo Damasceno
PSOL

Maninha vaga do PT Ivan Valente vaga do PT

Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROPOR DIRETRIZES
E NORMAS LEGAIS RELATIVAS AO TRATAMENTO A SER
DADO AOS ARQUIVOS GOVERNAMENTAIS DADOS COMO

CONFIDENCIAIS, RESERVADOS E/OU SECRETOS, BEM
COMO PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS E

LEGISLAÇÃO EXISTENTES SOBRE O MESMO ASSUNTO.
Presidente: Mário Heringer (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Titulares Suplentes

PT

Luiz Eduardo Greenhalgh
PMDB

Mauro Benevides
PFL

Vilmar Rocha
PTB

Vicente Cascione
PL

Lincoln Portela
PDT

Mário Heringer
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO DE
PROJETOS E AÇÕES COM VISTAS À TRANSPOSIÇÃO E À

INTEGRAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS PARA A
REGIÃO DO SEMI-ÁRIDO.

Presidente: José Carlos Machado (PFL)
1º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
2º Vice-Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Marcondes Gadelha (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Zezéu Ribeiro
Fernando Ferro 5 vagas
José Pimentel
Josias Gomes
Luiz Couto
Nazareno Fonteles

PFL
Fernando de Fabinho (Dep. do PDT ocupa a vaga)
José Carlos Machado (Dep. do PTB ocupa a vaga)
José Rocha 3 vagas
Luiz Carreira
Osvaldo Coelho

PMDB
Benjamin Maranhão Aníbal Gomes
Henrique Eduardo Alves (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Jorge Alberto 2 vagas
Marcelo Castro

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Bosco Costa
Helenildo Ribeiro Eduardo Barbosa
Manoel Salviano Gonzaga Mota
1 vaga João Castelo

PP
Benedito de Lira Mário Negromonte
Cleonâncio Fonseca Nélio Dias
Enivaldo Ribeiro 1 vaga

PTB
Jackson Barreto Carlos Dunga
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Paes Landim vaga do PFL

1 vaga
PL

Almeida de Jesus 2 vagas
Heleno Silva

PSB
B. Sá vaga do PPS Isaías Silvestre
Gonzaga Patriota Luciano Leitoa vaga do PDT

Marcondes Gadelha vaga do PTB Sandra Rosado vaga do PMDB

Pastor Francisco Olímpio 1 vaga
PPS

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Colbert Martins
PDT

Severiano Alves João Fontes vaga do PFL

(Dep. do PSB ocupa a vaga)



PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PV
Edson Duarte Sarney Filho
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DEBATER E
EXAMINAR A GESTÃO DO FUNCAFÉ, A EFETIVIDADE E A

EFICIÊNCIA DA GESTÃO DO CDPC NAS POLÍTICAS
PÚBLICAS E PRIVADAS DO SETOR, BEM COMO AVALIAR
MODELOS ADMINISTRATIVOS ALTERNATIVOS E PROPOR

MEDIDAS LEGISLATIVAS PARA APERFEIÇOAR A
LEGISLAÇÃO DO SETOR.

Presidente: Odair Cunha (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Carlos Melles (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Ivo José Eduardo Valverde
Leonardo Monteiro 3 vagas
Luiz Eduardo Greenhalgh
Odair Cunha

PMDB
Eliseu Padilha Almerinda de Carvalho
Marcello Siqueira José Priante
Mauro Lopes 2 vagas
Moacir Micheletto

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles Coriolano Sales
Eduardo Sciarra Kátia Abreu
Roberto Brant Paulo Magalhães

PSDB
Xico Graziano 2 vagas
Yeda Crusius

PP
Dilceu Sperafico Nilton Baiano
Romel Anizio 1 vaga

PTB
José Militão Osmânio Pereira
Nelson Marquezelli Romeu Queiroz
Tatico vaga do PL

PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga) José Santana de Vasconcellos
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Neucimar Fraga

PPS
Geraldo Thadeu Geraldo Resende

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga
Mário Assad Júnior vaga do PL

PDT
Mário Heringer 1 vaga

PC do B
Inácio Arruda Daniel Almeida

PV
Chico Sardelli 1 vaga
Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6235/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 002-A, DE
2003, QUE "ACRESCENTA ARTIGOS 90 E 91 AO ATO DAS

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
POSSIBILITANDO QUE OS SERVIDORES PÚBLICOS

REQUISITADOS OPTEM PELA ALTERAÇÃO DE SUA
LOTAÇÃO FUNCIONAL DO ÓRGÃO CEDENTE PARA O

ÓRGÃO CESSIONÁRIO".
Presidente: Reinaldo Betão (PL)
1º Vice-Presidente: Júnior Betão (PL)
2º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Philemon Rodrigues (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Iara Bernardi
Wasny de Roure 5 vagas
Zé Geraldo
3 vagas

PMDB

Cabo Júlio vaga do PSC (Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Marcelo Castro 4 vagas
Mauro Benevides
Osvaldo Reis
Wilson Santiago
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Gervásio Silva 4 vagas
Laura Carneiro
Vilmar Rocha
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PP
Érico Ribeiro Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte Vadão Gomes
Pedro Corrêa 1 vaga

PSDB
Carlos Alberto Leréia Itamar Serpa
Nicias Ribeiro João Campos
Zenaldo Coutinho 1 vaga

PTB
Jovair Arantes Jefferson Campos vaga do PMDB

Nelson Marquezelli José Militão
Philemon Rodrigues 2 vagas

Bloco PL, PSL
Júnior Betão Almeida de Jesus
Reinaldo Betão Luciano Castro
Ricardo Rique Medeiros

PPS
Geraldo Thadeu Ivan Paixão

PSB
Gonzaga Patriota Luciano Leitoa
Sandra Rosado vaga do PMDB

PDT
Pompeo de Mattos Alceu Collares
Sérgio Miranda vaga do PC do B Renato Cozzolino vaga do PSC

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

PSC

Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA (Dep. do PDT ocupa a
vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6214/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO, Nº 3-A, DE

1999, QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ DISPOSIÇÕES

TRANSITÓRIAS, DE FORMA A FAZER COINCIDIR OS



MANDATOS ELETIVOS QUE MENCIONA E ATRIBUIR-LHES
NOVO PERÍODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS.

Presidente: Affonso Camargo (PSDB)
1º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
3º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT
José Eduardo Cardozo Luiz Couto
Paulo Delgado Maria do Carmo Lara
Rubens Otoni 4 vagas
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
2 vagas

PFL
André de Paula Davi Alcolumbre vaga do PDT

Eduardo Sciarra Fernando de Fabinho
Jairo Carneiro Rodrigo Maia
Mendonça Prado (Licenciado) Ronaldo Caiado
Nice Lobão (Dep. do PL ocupa a vaga)
Roberto Magalhães vaga do PTB 1 vaga

PMDB
Cezar Schirmer Marcelo Castro
Eliseu Padilha 3 vagas
Henrique Eduardo Alves
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Affonso Camargo Antonio Carlos Pannunzio
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado) Bonifácio de Andrada
Rafael Guerra Bosco Costa
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho

PP
Enivaldo Ribeiro Leodegar Tiscoski
Pedro Corrêa Mário Negromonte
Romel Anizio 1 vaga

PTB
Jefferson Campos vaga do PMDB Arnaldo Faria de Sá
Vicente Cascione Luiz Antonio Fleury
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Lincoln Portela Carlos Nader vaga do PFL

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Oliveira Filho
1 vaga

PSB
João Paulo Gomes da Silva vaga do PL 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PDT

Manato
(Dep. do PFL ocupa a

vaga)
PC do B

Renildo Calheiros 1 vaga
PV

Jovino Cândido Marcelo Ortiz
PSOL

Chico Alencar vaga do PT

Secretário(a): Ana Lucia R. Marques
Local: Anexo II Pavimento Superior s/170-A
Telefones: 261-6214/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 007-A, DE

2003, QUE "ALTERA O INCISO II DO ART. 37 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PERMITINDO A CONTRATAÇÃO,

PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROCESSO

SELETIVO PÚBLICO".

Presidente: Almerinda de Carvalho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Ademir Camilo (PDT)
2º Vice-Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
Relator: Walter Pinheiro (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Eduardo Valverde
Henrique Fontana Guilherme Menezes
José Pimentel Roberto Gouveia
Maurício Rands Selma Schons
Neyde Aparecida Simplício Mário
Walter Pinheiro Terezinha Fernandes

PMDB
Almerinda de Carvalho Leandro Vilela
Benjamin Maranhão 4 vagas
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Teté Bezerra

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro Marcos de Jesus vaga do PL

Fernando de Fabinho 4 vagas
Luiz Carreira
Robério Nunes

PSDB
Domiciano Cabral Eduardo Barbosa
Rafael Guerra João Campos
Sebastião Madeira 1 vaga

PP
Mário Negromonte Dr. Benedito Dias
Pedro Corrêa Érico Ribeiro
Vadão Gomes 1 vaga

PTB
Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá
Pedro Fernandes Jovair Arantes
1 vaga 1 vaga

PL
Amauri Gasques Neucimar Fraga
(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

Remi Trinta

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

PPS
Geraldo Resende Ivan Paixão

PSB
Carlos Mota vaga do PL Jorge Gomes
Dr. Ribamar Alves

PDT
Ademir Camilo vaga do PL Dr. Rodolfo Pereira
Mário Heringer

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PV
Edson Duarte Sarney Filho
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 54-A, DE

1999, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(DISPONDO QUE O PESSOAL EM EXERCÍCIO QUE NÃO
TENHA SIDO ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO,
ESTÁVEL OU NÃO, PASSA A INTEGRAR QUADRO

TEMPORÁRIO EM EXTINÇÃO À MEDIDA QUE VAGAREM OS
CARGOS OU EMPREGOS RESPECTIVOS).

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1º Vice-Presidente:



2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil 6 vagas
Fátima Bezerra
Jorge Boeira
Odair Cunha
Tarcísio Zimmermann
1 vaga

PFL

Laura Carneiro
Antonio Carlos Magalhães

Neto
Ney Lopes José Roberto Arruda
(Dep. do PL ocupa a vaga) 3 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Jorge Alberto Adelor Vieira
Leonardo Picciani 3 vagas
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Zenaldo Coutinho
Hamilton Casara 3 vagas
Helenildo Ribeiro
1 vaga

PP
Agnaldo Muniz vaga do PPS Nilton Baiano
Feu Rosa Zé Lima
Nélio Dias 1 vaga
Sandes Júnior
Vanderlei Assis vaga do PFL

PTB
Eduardo Seabra Philemon Rodrigues
Jefferson Campos vaga do PMDB 1 vaga
1 vaga

PL
João Carlos Bacelar vaga do PFL Medeiros
Luciano Castro Wellington Fagundes
1 vaga

PSB
Gonzaga Patriota 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio

PPS
(Dep. do PP ocupa a vaga) Geraldo Thadeu

PDT
Alceu Collares Pompeo de Mattos

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Jovino Cândido Marcelo Ortiz
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 58-A, DE

2003, QUE "DISPÕE SOBRE A CONVALIDAÇÃO DE
ALIENAÇÕES DE TERRAS PROCEDIDAS PELOS ESTADOS

NA FAIXA DE FRONTEIRA".
Presidente: João Grandão (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Hélio Esteves

João Grandão Zico Bronzeado
José Eduardo Cardozo 4 vagas
Nilson Mourão
Vignatti
1 vaga

PMDB
Gervásio Oliveira vaga do PDT Darcísio Perondi
Osmar Serraglio João Matos (Licenciado)
Teté Bezerra Lupércio Ramos vaga do PPS

Waldemir Moka Moacir Micheletto
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Nelson Trad

1 vaga 1 vaga
Bloco PFL, PRONA

Eduardo Sciarra Edmar Moreira vaga do Bloco PL, PSL

Francisco Rodrigues Ronaldo Caiado
Murilo Zauith 3 vagas
Onyx Lorenzoni

PP
Cleonâncio Fonseca vaga do PV José Janene
Luis Carlos Heinze vaga do PSB 2 vagas
Mário Negromonte
Pedro Henry
Zonta vaga do PSC

1 vaga
PSDB

Antonio Carlos Mendes
Thame

Helenildo Ribeiro

Júlio Redecker Manoel Salviano
Thelma de Oliveira Nicias Ribeiro

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB Iris Simões
Nelson Marquezelli Silas Câmara
Ricarte de Freitas 1 vaga
1 vaga

Bloco PL, PSL
(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

2 vagas (Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Colbert Martins (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB
Carlos Mota vaga do Bloco PL, PSL Barbosa Neto

(Dep. do PP ocupa a vaga)
João Paulo Gomes da Silva vaga do Bloco PL,

PSL

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PSC
(Dep. do PP ocupa a vaga) Zequinha Marinho

PV
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II,Pavimento Superior, Sala 170-B
Telefones: 216.6215
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 92-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 101 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

DETERMINANDO QUE OS MEMBROS DO STF SERÃO
ESCOLHIDOS DENTRE OS MEMBROS DOS TRIBUNAIS

SUPERIORES QUE INTEGREM A CARREIRA DA
MAGISTRATURA, MENORES DE SESSENTA E CINCO ANOS
DE IDADE, INDICADOS EM LISTA TRÍPLICE PELO PRÓPRIO



TRIBUNAL, COM NOMEAÇÃO PELO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA E APROVAÇÃO DO SENADO FEDERAL.

Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Divino (PMR)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Iriny Lopes
Eduardo Valverde 5 vagas
José Eduardo Cardozo
Maurício Rands
Paulo Delgado
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL

Coriolano Sales
Antonio Carlos Magalhães

Neto
Edmar Moreira vaga do PL (Dep. do PTB ocupa a vaga)
José Roberto Arruda 3 vagas
Luiz Carlos Santos
Marcelo Guimarães Filho
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Marcelino Fraga Ann Pontes
Nelson Trad Osmar Serraglio
(Dep. do PMR ocupa a vaga) 2 vagas
1 vaga

PSDB
Carlos Sampaio Bonifácio de Andrada
Nicias Ribeiro Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Cleonâncio Fonseca Antonio Cruz vaga do PTB

Darci Coelho vaga do PFL 3 vagas
Dilceu Sperafico
1 vaga

PTB
Luiz Antonio Fleury Paes Landim vaga do PFL

Vicente Cascione (Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PL

(Dep. do PFL ocupa a vaga)
José Santana de

Vasconcellos
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Raimundo Santos

PSB
Mário Assad Júnior vaga do PL 2 vagas
(Dep. do PTC ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Cezar Silvestri Dimas Ramalho
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Wagner Lago Severiano Alves

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Sarney Filho Marcelo Ortiz

PSOL
João Alfredo vaga do PT

PMR
José Divino vaga do PMDB

PTC
Carlos Willian vaga do PSB

Secretário(a): Walbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 101-A, DE

2003, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 57 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (AUTORIZANDO A REELEIÇÃO

DOS MEMBROS DAS MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL).

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
1º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2º Vice-Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia Devanir Ribeiro
José Pimentel Fernando Ferro
Luiz Sérgio Neyde Aparecida
Professor Luizinho Nilson Mourão
Rubens Otoni 2 vagas
1 vaga

PMDB
Fernando Diniz Almerinda de Carvalho
Gastão Vieira Aníbal Gomes
Jader Barbalho Átila Lins vaga do PPS

Nelson Trad Pastor Pedro Ribeiro
1 vaga Wilson Santiago

Zé Gerardo
Bloco PFL, PRONA

Laura Carneiro Ney Lopes
Moroni Torgan Rodrigo Maia
Robério Nunes 2 vagas
Vic Pires Franco

PP
Benedito de Lira Feu Rosa
Leodegar Tiscoski Romel Anizio
Professor Irapuan Teixeira 1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado) Bismarck Maia
Jutahy Junior Bosco Costa
Luiz Carlos Hauly Carlos Alberto Leréia

PTB
José Múcio Monteiro Iris Simões
Paes Landim Jovair Arantes
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PL, PSL
Luciano Castro Medeiros
Sandro Mabel 2 vagas
1 vaga

PPS

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PSB

Jorge Gomes 1 vaga
PDT

Álvaro Dias Mário Heringer
João Herrmann Neto vaga do PPS

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PV
Sarney Filho Jovino Cândido

PSC
Pastor Amarildo vaga do PTB

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 106-A, DE

1999, QUE "SUPRIME O § 7º DO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO



FEDERAL" (SUPRIMINDO O DISPOSITIVO QUE TORNA
INELEGÍVEL, NO TERRITÓRIO DE JURISDIÇÃO DO TITULAR,

CÔNJUGE E OS PARENTES CONSANGÜÍNEOS OU AFINS,
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DE GOVERNADOR E DE

PREFEITO).
Presidente: Alceu Collares (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: André de Paula (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro Ana Guerra
Henrique Afonso Rubens Otoni
José Mentor 4 vagas
Paulo Delgado
Zico Bronzeado
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho 5 vagas
Cezar Schirmer
Hermes Parcianello
Mauro Benevides
Mauro Lopes

Bloco PFL, PRONA
André de Paula 4 vagas
Ney Lopes
Roberto Magalhães
Vic Pires Franco

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Sebastião Madeira Zenaldo Coutinho
Yeda Crusius 1 vaga

PP
Benedito de Lira 3 vagas
Leodegar Tiscoski
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá Paes Landim
Cleuber Carneiro 2 vagas
Luiz Antonio Fleury

PL
Almeida de Jesus (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Badu Picanço (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Inaldo Leitão (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Fernando Coruja 1 vaga

PSB
Janete Capiberibe Edinho Montemor vaga do PL

João Mendes de Jesus vaga do PL

1 vaga
PDT

Alceu Collares Ademir Camilo vaga do PL

Wagner Lago vaga do PP Luiz Piauhylino
PC do B

Perpétua Almeida Jamil Murad
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
PSOL

Chico Alencar vaga do PT

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 216.6206
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE
1995, QUE "MODIFICA O PARÁGRAFO 4º DO ART. 225 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCLUINDO O CERRADO NA

RELAÇÃO DOS BIOMAS CONSIDERADOS PATRIMÔNIO
NACIONAL".

Presidente: Ricarte de Freitas (PTB)
1º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Neyde Aparecida (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Zezéu Ribeiro
João Grandão 5 vagas
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL
Celcita Pinheiro Eliseu Resende
José Roberto Arruda Lael Varella
Vilmar Rocha Ronaldo Caiado
2 vagas 2 vagas

PMDB
Aníbal Gomes 4 vagas
Fernando Diniz
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

PSDB
Carlos Alberto Leréia Hamilton Casara
Professora Raquel Teixeira (Licenciado) João Campos
Ronaldo Dimas 2 vagas
Thelma de Oliveira

PP
Pedro Canedo Carlos Souza
Romel Anizio Sandes Júnior
Zé Lima Sérgio Caiado

PTB
Ricarte de Freitas 2 vagas
Sandro Matos

PL
Jaime Martins Jorge Pinheiro
Maurício Rabelo Raimundo Santos

PSB
Janete Capiberibe 2 vagas
1 vaga

PPS
Geraldo Resende Colbert Martins

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PRONA

1 vaga
Elimar Máximo

Damasceno
PSOL

Maninha vaga do PT

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 138, DE

2003, QUE "DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DOS DIREITOS
ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DA JUVENTUDE".

Presidente: Júnior Betão (PL)
1º Vice-Presidente: Roberto Gouveia (PT)
2º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
3º Vice-Presidente: Zonta (PP)
Relator: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares Suplentes

PT



Ivo José Carlos Abicalil
Reginaldo Lopes João Grandão
Roberto Gouveia Maurício Rands
Selma Schons 3 vagas
Vignatti
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PMDB
Benjamin Maranhão 5 vagas
Leandro Vilela
Marcelino Fraga
Marinha Raupp
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro 4 vagas
Clóvis Fecury
Davi Alcolumbre
Laura Carneiro

PSDB
Eduardo Barbosa Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto João Campos
1 vaga Thelma de Oliveira

PP
Sandes Júnior Ildeu Araujo
Zonta Julio Lopes
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

PTB
Carlos Dunga (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Kelly Moraes 2 vagas
Milton Cardias

PL
Júnior Betão Humberto Michiles
Reinaldo Betão Paulo Gouvêa
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Wellington Fagundes

PPS
Colbert Martins 1 vaga

PSB
João Mendes de Jesus vaga do PL Barbosa Neto
Luciano Leitoa Marcondes Gadelha vaga do PTB

PDT
André Costa vaga do PT Álvaro Dias
André Figueiredo
Wagner Lago vaga do PP

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Edson Duarte Jovino Cândido
Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 157-A, DE

2003, DO SR. LUIZ CARLOS SANTOS, QUE "CONVOCA
ASSEMBLÉIA DE REVISÃO CONSTITUCIONAL E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia 6 vagas
Luiz Bassuma
Mariângela Duarte
Odair Cunha
2 vagas

PMDB
Albérico Filho Mendes Ribeiro Filho
Eliseu Padilha Nelson Trad

Mauro Benevides 3 vagas
Michel Temer
Moreira Franco

Bloco PFL, PRONA
Luiz Carlos Santos Edmar Moreira vaga do PL

Paulo Magalhães Pauderney Avelino
Roberto Magalhães 3 vagas
Vilmar Rocha

PSDB
Bonifácio de Andrada Vicente Arruda
Bosco Costa 2 vagas
Zenaldo Coutinho

PP
Agnaldo Muniz Antonio Cruz
Darci Coelho Sérgio Caiado
Professor Irapuan Teixeira 1 vaga

PTB
Paes Landim 3 vagas
Vicente Cascione
1 vaga

PL
Inaldo Leitão Carlos Nader
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PPS

Nelson Proença Rogério Teófilo
PSB

João Paulo Gomes da Silva vaga

do PL Carlos Mota vaga do PL

Sandra Rosado 1 vaga
PDT

Ademir Camilo vaga do PL Alceu Collares
Severiano Alves

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 199-A, DE

2003, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DA ALÍNEA "B" E
ACRESCENTA ALÍNEA "C" AO INCISO XXIII DO ART. 21, E

ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO V DO ART. 177 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA EXCLUIR DO MONOPÓLIO

DA UNIÃO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E
UTILIZAÇÃO DE RADIOISÓTOPOS DE MEIA-VIDA CURTA,

PARA USOS MÉDICOS, AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS".
Presidente: Dimas Ramalho (PPS)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Kátia Abreu (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Assis Miguel do Couto
João Grandão César Medeiros
José Eduardo Cardozo 4 vagas
Luciano Zica
Mauro Passos
Walter Pinheiro

PMDB
Almerinda de Carvalho Cabo Júlio vaga do PSC

Darcísio Perondi 5 vagas
Jorge Alberto
Nelson Trad
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
José Rocha 4 vagas



Kátia Abreu
Laura Carneiro
Ronaldo Caiado

PP
Nelson Meurer Reginaldo Germano
Simão Sessim Vanderlei Assis
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Nilson Pinto Carlos Alberto Leréia
Walter Feldman (Licenciado) Julio Semeghini
1 vaga Narcio Rodrigues

PTB
Iris Simões 3 vagas
Jefferson Campos vaga do PMDB

Romeu Queiroz
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Luciano Castro Almir Sá
Remi Trinta Ricardo Rique
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PPS
Dimas Ramalho Ivan Paixão

PSB
Isaías Silvestre Pastor Francisco Olímpio
Mário Assad Júnior vaga do Bloco PL, PSL

Salvador Zimbaldi vaga do PTB

PDT
Mário Heringer 1 vaga

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PSC

Costa Ferreira
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
Dr. Heleno vaga do PP

PV
Edson Duarte Sarney Filho
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - s/ 170-A
Telefones: 216.6209
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 200-A, DE
2003, QUE "ALTERA O ART. 89 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS

SERVIDORES DO EXTINTO TERRITÓRIO FEDERAL DE
RONDÔNIA AOS QUADROS DA UNIÃO".

Presidente: Miguel de Souza (PL)
1º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
2º Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PFL)
3º Vice-Presidente: Zico Bronzeado (PT)
Relator: Agnaldo Muniz (PP)
Titulares Suplentes

PT
Anselmo 6 vagas
Eduardo Valverde
Fernando Ferro
Hélio Esteves
Zé Geraldo
Zico Bronzeado

PMDB
Leonardo Picciani Gervásio Oliveira vaga do PDT

Marcelo Barbieri Lupércio Ramos vaga do PPS

Marinha Raupp 5 vagas
Natan Donadon
Osvaldo Reis

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre 4 vagas
Francisco Rodrigues
Kátia Abreu

Pauderney Avelino
PSDB

Antenor Naspolini 3 vagas
Carlos Alberto Leréia
Hamilton Casara vaga do PL

1 vaga
PP

Agnaldo Muniz Celso Russomanno
Darci Coelho 2 vagas
Pedro Corrêa

PTB
Eduardo Seabra Homero Barreto (Licenciado)
Josué Bengtson vaga do PV Pedro Fernandes
Pastor Frankembergen Philemon Rodrigues
1 vaga

PL
Coronel Alves Inaldo Leitão
Miguel de Souza Luciano Castro
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB
Gonzaga Patriota Carlos Mota vaga do PL

Maria Helena vaga do PPS Luciano Leitoa
PDT

Dr. Rodolfo Pereira (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PC do B

Perpétua Almeida 1 vaga
PV

(Dep. do PTB ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 216-6216/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 215-A, DE

2003, QUE "ACRESCENTA O § 3º AO ART. 42 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE DISPÕE SOBRE OS

MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS" (POSSIBILITANDO AOS MILITARES DOS
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS A

ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGO DE PROFESSOR,
CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO OU DE CARGO PRIVATIVO

DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE).
Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Josias Quintal (PSB)
2º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Odair Cunha (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia 6 vagas
José Eduardo Cardozo
Maria do Carmo Lara
Odair Cunha
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Gilberto Nascimento Darcísio Perondi
João Correia Gervásio Oliveira vaga do PDT

Jorge Alberto 4 vagas
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion 4 vagas
Alberto Fraga vaga do PTB

Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado
1 vaga



PSDB
Bismarck Maia Carlos Sampaio
Carlos Alberto Leréia João Campos
Luiz Carlos Hauly Vicente Arruda

PP
Agnaldo Muniz Darci Coelho
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Ildeu Araujo
1 vaga 1 vaga

PTB
Pastor Reinaldo 3 vagas
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

PL
Coronel Alves Luciano Castro
Jorge Pinheiro Remi Trinta
Ricardo Rique 1 vaga

PPS
Colbert Martins 1 vaga
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

PSB
Josias Quintal vaga do PMDB Givaldo Carimbão
1 vaga

PDT

Álvaro Dias
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
Wagner Lago vaga do PP

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Maninha vaga do PT

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 228-A, 255,
285 E 293, DE 2004, QUE "ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO

NACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Devanir Ribeiro
Jorge Bittar José Pimentel
José Mentor Nilson Mourão
Paulo Bernardo (Licenciado) Paulo Delgado
Virgílio Guimarães Paulo Pimenta
Walter Pinheiro Paulo Rubem Santiago
Zezéu Ribeiro Wasny de Roure

PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto Abelardo Lupion
Gerson Gabrielli Eduardo Sciarra
José Roberto Arruda Eliseu Resende
Mussa Demes José Carlos Machado
Pauderney Avelino Luiz Carreira
Vic Pires Franco (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PMDB
Delfim Netto vaga do PP Ann Pontes
Eduardo Cunha Benjamin Maranhão
Henrique Eduardo Alves José Priante
Lupércio Ramos vaga do PPS Luiz Bittencourt
Osmar Serraglio Wilson Santiago
Pedro Chaves

Pedro Novais
PSDB

Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Julio Semeghini Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Carlos Hauly Gonzaga Mota
Walter Feldman (Licenciado) Paulo Bauer vaga do PFL

Zenaldo Coutinho Ronaldo Dimas
Yeda Crusius

PP
Francisco Dornelles Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio Feu Rosa
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Professor Irapuan Teixeira

PTB
Armando Monteiro Jackson Barreto
José Militão Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues Vicente Cascione

PL
Miguel de Souza Humberto Michiles
Raimundo Santos Jaime Martins
Sandro Mabel 1 vaga

PSB
Beto Albuquerque Barbosa Neto
Renato Casagrande Gonzaga Patriota

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
Manato Dr. Rodolfo Pereira
Sérgio Miranda vaga do PC do B João Herrmann Neto vaga do PPS

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Daniel Almeida

PRONA
Enéas Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 272-A, DE

2000, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO I
DO ART. 12 DA CONSTITUIÇÃO E ACRESCENTA ARTIGO AO
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,

ASSEGURANDO O REGISTRO NOS CONSULADOS DE
BRASILEIROS NASCIDOS NO ESTRANGEIRO".

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Leonardo Monteiro (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Nilson Mourão 5 vagas
Paulo Delgado
Zé Geraldo vaga do PMDB

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Fernando Lopes Átila Lins vaga do PPS

João Correia 5 vagas
Wilson Santiago
(Dep. do PMR ocupa a vaga)
(Dep. do PT ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Francisco Rodrigues Edmar Moreira vaga do Bloco PL, PSL

Ivan Ranzolin vaga do PP 4 vagas
Murilo Zauith
Vilmar Rocha
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)



PP
Feu Rosa Dilceu Sperafico
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Francisco Dornelles

1 vaga Professor Irapuan Teixeira
PSDB

Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro Luiz Carlos Hauly
João Castelo Manoel Salviano

PTB
Arnon Bezerra 3 vagas
Jackson Barreto
1 vaga

Bloco PL, PSL
Almeida de Jesus Jaime Martins

João Carlos Bacelar vaga do Bloco PFL, PRONA (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PSB

Alexandre Cardoso 1 vaga
Carlos Mota vaga do Bloco PL, PSL

João Paulo Gomes da Silva vaga do Bloco

PL, PSL

PDT
João Herrmann Neto vaga do PPS André Costa vaga do PT

Severiano Alves Mário Heringer
PC do B

Jamil Murad 1 vaga
PSC

Zequinha Marinho (Dep. do PTC ocupa a vaga)
PV

1 vaga 1 vaga
PSOL

Maninha vaga do PT

Orlando Fantazzini vaga do PT

PMR
Vieira Reis vaga do PMDB

PTC
Carlos Willian vaga do PSC

Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 334-A, DE

1996, "QUE VEDA A NOMEAÇÃO DE PARENTES DE
AUTORIDADES PARA CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES

DE CONFIANÇA".
Presidente: Manato (PDT)
1º Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
2º Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
3º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Ana Guerra
José Eduardo Cardozo Luiz Bassuma
Luiz Couto Vadinho Baião
Rubens Otoni 3 vagas
Walter Pinheiro
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer 5 vagas
Mauro Benevides
Wilson Cignachi
2 vagas

Bloco PFL, PRONA
André de Paula 4 vagas

Antonio Carlos Magalhães Neto
José Roberto Arruda
Onyx Lorenzoni

PSDB
Yeda Crusius Antonio Carlos Pannunzio
Zenaldo Coutinho Bosco Costa
Zulaiê Cobra 1 vaga

PP
Benedito de Lira 3 vagas
Ibrahim Abi-ackel
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá Iris Simões
Jackson Barreto Nelson Marquezelli
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PL
Medeiros Almeida de Jesus
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Coronel Alves
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Lincoln Portela

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PSB
Carlos Mota vaga do PL Iberê Ferreira vaga do PTB

Edinho Montemor vaga do PL Jorge Gomes
Isaías Silvestre
Marcondes Gadelha vaga do PTB

PDT
Manato Luiz Piauhylino
Wagner Lago vaga do PP

PC do B
Perpétua Almeida Daniel Almeida

PV
Sarney Filho Jovino Cândido

PSOL
Orlando Fantazzini vaga do PT

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 347-A, DE
1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 2º DO
ARTIGO 57 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (INCLUINDO O
DISPOSITIVO QUE PROÍBE A INTERRUPÇÃO DA SESSÃO

LEGISLATIVA SEM APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL).
Presidente: Orlando Desconsi (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Isaías Silvestre (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Mauro Passos
Gilmar Machado 5 vagas
Orlando Desconsi
Selma Schons
Walter Pinheiro
(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

PFL
Corauci Sobrinho Laura Carneiro
Dr. Pinotti (Licenciado) Marcelo Guimarães Filho
Vilmar Rocha 3 vagas
(Dep. do PSC ocupa a
vaga)
1 vaga

PMDB
Almerinda de Carvalho João Correia
André Zacharow vaga do PDT Lupércio Ramos vaga do PPS



Edson Ezequiel (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Nelson Bornier 2 vagas
Pedro Chaves

PSDB
Alberto Goldman Helenildo Ribeiro

Nicias Ribeiro
Professora Raquel Teixeira

(Licenciado)
Ronaldo Dimas 2 vagas
1 vaga

PP
Cleonâncio Fonseca 3 vagas
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Balestra
(Licenciado)

PTB
2 vagas Alceste Almeida vaga do PMDB

Pastor Reinaldo
1 vaga

PL
Wellington Roberto Heleno Silva
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Isaías Silvestre João Paulo Gomes da Silva vaga do PL

Pastor Francisco Olímpio 2 vagas
PPS

1 vaga (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PDT

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Mário Heringer

PC do B
Jamil Murad Daniel Almeida

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

PSC
Milton Barbosa vaga do PFL

Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 349-A, DE

2001, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS ARTS. 52, 53, 55 E 66
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA ABOLIR O VOTO

SECRETO NAS DECISÕES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E
DO SENADO FEDERAL".

Presidente: Juíza Denise Frossard (PPS)
1º Vice-Presidente: Ney Lopes (PFL)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Eduardo Cardozo (PT)
Titulares Suplentes

PT
José Eduardo Cardozo 6 vagas
Nilson Mourão
Orlando Desconsi
Rubens Otoni
Sigmaringa Seixas
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer 5 vagas
Eliseu Padilha
Paulo Afonso
2 vagas

Bloco PFL, PRONA
José Roberto Arruda Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Santos Onyx Lorenzoni
Ney Lopes 2 vagas

Ronaldo Caiado
PP

Francisco Turra Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio João Leão vaga do Bloco PL, PSL

1 vaga Márcio Reinaldo Moreira
1 vaga

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Zenaldo Coutinho Bonifácio de Andrada
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PTB
Luiz Antonio Fleury Jovair Arantes
2 vagas 2 vagas

Bloco PL, PSL
Almir Sá Oliveira Filho
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB Dimas Ramalho
1 vaga

PSB

Alexandre Cardoso
Mário Assad Júnior vaga do Bloco PL,

PSL

João Paulo Gomes da Silva vaga do

Bloco PL, PSL Renato Casagrande

PDT
1 vaga Enio Bacci

PC do B
Renildo Calheiros Jamil Murad

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 358-A, DE

2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS
DOS ARTS. 21, 22, 29, 48, 93, 95, 96, 98, 102, 103-B, 104, 105,
107, 111-A, 114, 115, 120, 123, 124, 125, 128, 129, 130-A E 134
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ACRESCENTA OS ARTS. 97-

A, 105-A, 111-B E 116-A, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
(REFORMA DO JUDICIÁRIO).

Presidente: Átila Lins (PMDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Afonso (PMDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
3º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Dra. Clair
Iriny Lopes 5 vagas
José Eduardo Cardozo
Luiz Alberto
Maurício Rands
Rubens Otoni

PMDB
Albérico Filho Ann Pontes
Átila Lins 4 vagas
Mauro Benevides
Mendes Ribeiro Filho
Paulo Afonso

Bloco PFL, PRONA
José Rocha 4 vagas
Luiz Carreira vaga do PTB



Paulo Magalhães
Robério Nunes
1 vaga

PSDB
Bonifácio de Andrada Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda João Campos

PP
Agnaldo Muniz Benedito de Lira
Ibrahim Abi-ackel Darci Coelho
Pedro Corrêa 1 vaga

PTB
Luiz Antonio Fleury 3 vagas
Paes Landim
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

PL
Aracely de Paula Carlos Nader

Inaldo Leitão
José Santana de

Vasconcellos
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Raimundo Santos

PPS
Juíza Denise Frossard Colbert Martins

PSB

Sandra Rosado
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
PDT

Ademir Camilo vaga do PL João Fontes
Luiz Piauhylino

PC do B
Inácio Arruda 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PSB

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6201/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 431-A, DE

2001, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO AO ARTIGO 204 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

DESTINANDO 5% DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO DA
UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA

CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Presidente: Jamil Murad (PCdoB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Mário Heringer (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin 6 vagas
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Selma Schons
Tarcísio Zimmermann
Telma de Souza

PFL
André de Paula Marcos de Jesus vaga do PL

Fábio Souto 5 vagas
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Mendonça Prado (Licenciado)

PMDB
Cezar Schirmer André Zacharow vaga do PDT

Gilberto Nascimento vaga do PSB João Correia
Marcelo Castro Osvaldo Reis

Max Rosenmann (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Paulo Afonso 1 vaga

PSDB
Antonio Cambraia Carlos Alberto Leréia
Eduardo Barbosa Rafael Guerra
Thelma de Oliveira Walter Feldman (Licenciado)
Yeda Crusius (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PP
Benedito de Lira Zonta
José Linhares 2 vagas
Suely Campos

PTB
Kelly Moraes Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Almeida de Jesus Wanderval Santos
Oliveira Filho (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PSB
Luiza Erundina Sandra Rosado vaga do PMDB

Marcondes Gadelha vaga do PTB 2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
1 vaga Geraldo Resende

Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Mário Heringer (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PC do B
Jamil Murad Alice Portugal

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga
Secretário(a): Angélica Maria L. F. Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 438-A, DE

2001, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 243 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (ESTABELECENDO A PENA DE

PERDIMENTO DA GLEBA ONDE FOR CONSTADA A
EXPLORAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO; REVERTENDO A

ÁREA AO ASSENTAMENTO DOS COLONOS QUE JÁ
TRABALHAVAM NA RESPECTIVA GLEBA).

Presidente: Isaías Silvestre (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
3º Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
Relator: Tarcísio Zimmermann (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Eduardo Valverde
Dra. Clair João Grandão vaga do PSB

Leonardo Monteiro Jorge Boeira
Neyde Aparecida Zé Geraldo
Tarcísio Zimmermann (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

1 vaga
PFL

Francisco Rodrigues Abelardo Lupion
Kátia Abreu Alberto Fraga vaga do PTB

Ronaldo Caiado Fernando de Fabinho
(Dep. do PP ocupa a vaga) Ivan Ranzolin vaga do PP

1 vaga (Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Asdrubal Bentes 3 vagas
Bernardo Ariston
Teté Bezerra



PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
(Licenciado)

Bosco Costa

Anivaldo Vale João Almeida
Eduardo Barbosa Júlio Redecker
Helenildo Ribeiro Léo Alcântara

PP
Marcos Abramo vaga do PFL Cleonâncio Fonseca
Zé Lima Enivaldo Ribeiro
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PFL ocupa a vaga)
1 vaga

PTB
Homero Barreto (Licenciado) Pastor Reinaldo
Josué Bengtson (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Medeiros José Carlos Araújo vaga do PFL

1 vaga Luciano Castro
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSB
Isaías Silvestre Sandra Rosado vaga do PMDB

Luiza Erundina (Dep. do PT ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende

PDT
Wagner Lago vaga do PP Dr. Rodolfo Pereira
1 vaga

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

Orlando Fantazzini vaga do PT

PSC
Milton Barbosa vaga do PFL

Pastor Amarildo vaga do PL

Zequinha Marinho vaga do PFL

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6211
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 446-A, DE

2005, QUE "DISPÕE SOBRE A NÃO APLICAÇÃO DA
RESSALVA DO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO
PLEITO ELEITORAL DE 2006" (AMPLIANDO PARA 31 DE

DEZEMBRO DE 2005 O PRAZO PARA APROVAÇÃO E
VIGÊNCIA DE LEI QUE ALTERE O PROCESSO ELEITORAL

DE 2006).
Presidente: João Almeida (PSDB)
1º Vice-Presidente: Telma de Souza (PT)
2º Vice-Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
3º Vice-Presidente: B. Sá (PSB)
Relator: Marcelo Barbieri (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Durval Orlato Iriny Lopes
Reginaldo Lopes Maria do Rosário
Roberto Gouveia 4 vagas
Rubens Otoni
Telma de Souza
Vitorassi

PMDB
Hermes Parcianello Aníbal Gomes
Jorge Alberto Cezar Schirmer
Marcelo Barbieri Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros Marinha Raupp
Rose de Freitas Paulo Lima

Bloco PFL, PRONA
Ivan Ranzolin Aroldo Cedraz
Ney Lopes 3 vagas
Roberto Magalhães
Ronaldo Caiado

PSDB
João Almeida Bonifácio de Andrada
Jutahy Junior Custódio Mattos
Zenaldo Coutinho Vicente Arruda

PP
Agnaldo Muniz Afonso Hamm
Benedito de Lira 2 vagas
Darci Coelho

PTB
Iris Simões 3 vagas
Luiz Antonio Fleury
Paes Landim

PL
Inaldo Leitão Júnior Betão
Lincoln Portela Reinaldo Betão
Miguel de Souza 1 vaga

PPS
Rogério Teófilo Fernando Coruja

PSB
B. Sá 1 vaga

PDT
João Herrmann Neto João Fontes

PC do B
Renildo Calheiros Jandira Feghali

PV
Jovino Cândido 1 vaga
Secretário(a): Ana Lucia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6214
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 457-A, DE
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 40 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RELATIVO AO LIMITE DE IDADE
PARA A APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DO SERVIDOR

PÚBLICO EM GERAL, E ACRESCENTA DISPOSITIVO AO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS".

Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: João Castelo (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Dra. Clair
José Eduardo Cardozo 5 vagas
José Pimentel
Maurício Rands
Rubens Otoni
Wasny de Roure

PMDB
Asdrubal Bentes Albérico Filho
Eunício Oliveira Benjamin Maranhão
Jader Barbalho Marinha Raupp
Mauro Benevides Mendes Ribeiro Filho
Nelson Bornier 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Fernando de Fabinho 4 vagas
José Carlos Machado
Júlio Cesar
Laura Carneiro

PSDB
Bosco Costa 3 vagas
Gonzaga Mota



João Castelo
PP

Cleonâncio Fonseca 3 vagas
Ibrahim Abi-ackel
Romel Anizio

PTB
Alex Canziani 3 vagas
Luiz Antonio Fleury
Paes Landim

PL
Inaldo Leitão 3 vagas
Medeiros
Sandro Mabel

PPS
Fernando Estima Ivan Paixão

PSB
Isaías Silvestre 1 vaga

PDT
Alceu Collares João Fontes

PC do B
Inácio Arruda 1 vaga

PV
Sarney Filho 1 vaga
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6204/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 524-A, DE

2002, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, A FIM DE

INSTITUIR O FUNDO PARA A REVITALIZAÇÃO
HIDROAMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO".
Presidente: Fernando de Fabinho (PFL)
1º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
2º Vice-Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Josias Gomes
José Pimentel 5 vagas
Luiz Bassuma
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro

PFL
Fernando de Fabinho Eduardo Sciarra
José Carlos Machado Júlio Cesar
José Rocha (Dep. do PL ocupa a vaga)
Luiz Carreira 2 vagas
Osvaldo Coelho

PMDB
Jorge Alberto 4 vagas
Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Wilson Santiago

PSDB
Bosco Costa Antonio Cambraia
Gonzaga Mota Narcio Rodrigues
Helenildo Ribeiro Vicente Arruda
João Almeida Walter Feldman (Licenciado)

PP
Cleonâncio Fonseca João Leão vaga do PL

Márcio Reinaldo Moreira 3 vagas
Mário Negromonte

PTB
Jackson Barreto Jonival Lucas Junior

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga
PL

Heleno Silva José Carlos Araújo vaga do PFL

Jaime Martins (Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PSB
Givaldo Carimbão 2 vagas
Gonzaga Patriota
Marcondes Gadelha vaga do PTB

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PDT
Mário Heringer Severiano Alves

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PRONA
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Angélica Maria L. Fialho Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 534-A, DE

2002, QUE "ALTERA O ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE AS COMPETÊNCIAS DA

GUARDA MUNICIPAL E CRIAÇÃO DA GUARDA NACIONAL".
Presidente: Iara Bernardi (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Durval Orlato
Devanir Ribeiro José Mentor
Eduardo Valverde Odair Cunha
Iara Bernardi Patrus Ananias (Licenciado)
Paulo Rubem Santiago 2 vagas
1 vaga

PFL
César Bandeira Abelardo Lupion
Coriolano Sales (Dep. do PL ocupa a vaga)
Dr. Pinotti (Licenciado) 3 vagas
Edmar Moreira vaga do PL

Félix Mendonça
1 vaga

PMDB
Benjamin Maranhão Cabo Júlio
Cezar Schirmer Edison Andrino
Gilberto Nascimento Osmar Serraglio
Mauro Lopes Silas Brasileiro (Licenciado)

PSDB
João Campos Bosco Costa
Zenaldo Coutinho Helenildo Ribeiro
Zulaiê Cobra Vicente Arruda
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Francisco Garcia Érico Ribeiro
Nelson Meurer Julio Lopes
1 vaga Leodegar Tiscoski

PTB
Arnaldo Faria de Sá Ricardo Izar
Nelson Marquezelli Romeu Queiroz

PL
Coronel Alves Humberto Michiles
(Dep. do PFL ocupa a vaga) José Carlos Araújo vaga do PFL

Maurício Rabelo
PSB

Givaldo Carimbão (Dep. do PV ocupa a vaga)



Gonzaga Patriota 1 vaga
PPS

Geraldo Resende Dimas Ramalho
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Pompeo de Mattos Mário Heringer

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Jovino Cândido Chico Sardelli vaga do PSB

Leonardo Mattos
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 536-A, DE

1997, QUE "MODIFICA O ARTIGO 60 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(ESTABELECENDO QUE A UNIÃO COMPLEMENTARÁ OS
RECURSOS DOS FUNDOS DE MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO, DE MODO A QUE SEJA

ATINGIDO O VALOR MÍNIMO POR ALUNO DEFINIDO
NACIONALMENTE E NÃO HAJA REDUÇÃO DO GASTO POR
ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE FOI PRATICADO
ATÉ DEZEMBRO DO ANO DE 1997, EM CADA MUNICÍPIO,
ESTADO OU DF, ALTERANDO A NOVA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL).
Presidente: Severiano Alves (PDT)
1º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
Relator: Iara Bernardi (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Colombo
Carlos Abicalil Gilmar Machado
Fátima Bezerra Luci Choinacki
Iara Bernardi Nazareno Fonteles
Maria do Rosário Neyde Aparecida
Paulo Rubem Santiago Selma Schons

PMDB
Eduardo Cunha Leonardo Picciani
Gastão Vieira Luiz Bittencourt
Henrique Eduardo Alves Pastor Pedro Ribeiro
Osmar Serraglio 2 vagas
Waldemir Moka

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro César Bandeira vaga do PV

Luiz Carreira Eduardo Sciarra
Paulo Magalhães Fernando de Fabinho
Vilmar Rocha Gervásio Silva vaga do PP

Júlio Cesar
Ney Lopes

PSDB
Antenor Naspolini Luiz Carlos Hauly
Lobbe Neto Yeda Crusius
Professora Raquel Teixeira
(Licenciado)

1 vaga

PP

José Linhares
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Márcio Reinaldo Moreira 2 vagas
Marcos Abramo

PTB
Eduardo Seabra 3 vagas
Jonival Lucas Junior
Paes Landim

PL
Inaldo Leitão Carlos Nader
Lincoln Portela Humberto Michiles
Medeiros Milton Monti

PPS
Rogério Teófilo Geraldo Resende

PSB
Janete Capiberibe Luiza Erundina

PDT
Severiano Alves Maurício Quintella Lessa

PC do B
Alice Portugal Vanessa Grazziotin

PV

Chico Sardelli
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6211/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 544-A, DE 2002, QUE "CRIA OS

TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 6ª, 7ª, 8ª E 9ª
REGIÕES".

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1º Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Eduardo Valverde 5 vagas
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno

PFL
Coriolano Sales Murilo Zauith
Eduardo Sciarra (Dep. do PP ocupa a vaga)
Fábio Souto 3 vagas
Fernando de Fabinho
1 vaga

PMDB
André Zacharow vaga do PDT 4 vagas
Mauro Lopes
Rose de Freitas vaga do PSDB

Wilson Santiago
Zé Gerardo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSDB
Custódio Mattos Affonso Camargo
Gustavo Fruet vaga do PMDB Narcio Rodrigues
João Almeida Sebastião Madeira
Luiz Carlos Hauly 1 vaga
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PP
Dilceu Sperafico Darci Coelho vaga do PFL

Herculano Anghinetti (Licenciado) Mário Negromonte
1 vaga 2 vagas

PTB
Iris Simões 2 vagas
José Militão

PL
Oliveira Filho Chico da Princesa
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Mário Assad Júnior vaga do PL Carlos Mota vaga do PL

Pastor Francisco Olímpio 2 vagas



(Dep. do PTC ocupa a vaga)
PPS

Geraldo Thadeu Cezar Silvestri
PDT

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Mário Heringer
PC do B

Jamil Murad 1 vaga
PV

Leonardo Mattos Sarney Filho
PSOL

Orlando Fantazzini vaga do PT

PTC
Carlos Willian vaga do PSB

Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 548-A, DE

2002, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 17 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA DISCIPLINAR AS

COLIGAÇÕES ELEITORAIS".
Presidente: Benedito de Lira (PP)
1º Vice-Presidente: Darci Coelho (PP)
2º Vice-Presidente: Odair Cunha (PT)
3º Vice-Presidente: Natan Donadon (PMDB)
Relator: Pauderney Avelino (PFL)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Luiz Bassuma
Maurício Rands Luiz Couto
Nelson Pellegrino Rubens Otoni
Odair Cunha Simplício Mário
Vitorassi 2 vagas
1 vaga

PMDB
Henrique Eduardo Alves Átila Lins vaga do PPS

Mauro Benevides Eduardo Cunha
Mendes Ribeiro Filho 4 vagas
Natan Donadon
Olavo Calheiros

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Antonio Carlos Magalhães Neto
Pauderney Avelino Edmar Moreira vaga do PL

Robério Nunes Eduardo Sciarra
Vic Pires Franco Murilo Zauith

Rodrigo Maia
PSDB

Antonio Carlos Pannunzio 3 vagas
Custódio Mattos
João Almeida

PP
Benedito de Lira Pedro Canedo
Darci Coelho 2 vagas
Ibrahim Abi-ackel

PTB
Iris Simões Arnaldo Faria de Sá
Luiz Antonio Fleury Edna Macedo
Pastor Reinaldo Paes Landim

PL
Inaldo Leitão Miguel de Souza
Sandro Mabel (Dep. do PDT ocupa a vaga)

1 vaga
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa

a vaga)
PPS

Fernando Coruja (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB

Alexandre Cardoso Luiza Erundina
PDT

Alceu Collares Ademir Camilo vaga do PL

Sérgio Miranda vaga do PC do B Luiz Piauhylino
PC do B

(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

1 vaga

PV
Jovino Cândido 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6214/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.144, DE 2003, DA SENHORA
MARIA DO CARMO LARA, QUE "INSTITUI A POLÍTICA
NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL, DEFINE
DIRETRIZES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Colbert Martins (PPS)
1º Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Teté Bezerra (PMDB)
3º Vice-Presidente: José Carlos Machado (PFL)
Relator: Julio Lopes (PP)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Dr. Rosinha
Maria do Carmo Lara Dra. Clair
Orlando Desconsi Mauro Passos
Simplício Mário Paulo Rubem Santiago
Terezinha Fernandes Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro 1 vaga

PMDB
Alexandre Santos Darcísio Perondi
Marinha Raupp Eduardo Cunha
Moreira Franco Olavo Calheiros
Teté Bezerra (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Zé Gerardo 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Gervásio Silva
José Carlos Machado (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Osvaldo Coelho 2 vagas
Paulo Magalhães

PSDB
Antonio Carlos Mendes
Thame

Antonio Carlos Pannunzio

Julio Semeghini Domiciano Cabral
Rafael Guerra Eduardo Barbosa

PP
Julio Lopes Ildeu Araujo
Vanderlei Assis Romel Anizio
Zé Lima Vadão Gomes

PTB
Jackson Barreto 3 vagas
Nelson Marquezelli
Pedro Fernandes

PL
Jaime Martins Chico da Princesa
Jorge Pinheiro Heleno Silva
Sandro Mabel Paulo Gouvêa

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende vaga do Bloco PFL, PRONA

Rogério Teófilo
PSB

1 vaga 1 vaga
PDT

1 vaga André Figueiredo
Renato Cozzolino vaga do PMDB

PC do B
Inácio Arruda Vanessa Grazziotin



PV
Fernando Gabeira Edson Duarte
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1399, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE O ESTATUTO DA MULHER E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Sandra Rosado (PSB)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Dr. Francisco Gonçalves (PPS)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Iriny Lopes

Luci Choinacki
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
Maria do Rosário 4 vagas
Selma Schons
Telma de Souza
1 vaga

PFL
Celcita Pinheiro Marcos de Jesus vaga do PL

Kátia Abreu
(Dep. do PDT ocupa a

vaga)
Laura Carneiro 4 vagas
Nice Lobão
Zelinda Novaes

PMDB
Almerinda de Carvalho Benjamin Maranhão
Ann Pontes Lúcia Braga
Marinha Raupp Teté Bezerra
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Professora Raquel Teixeira
(Licenciado)

Eduardo Barbosa

Thelma de Oliveira Ronaldo Dimas
Yeda Crusius Sebastião Madeira
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Zulaiê Cobra

PP
Benedito de Lira Celso Russomanno
Cleonâncio Fonseca 2 vagas
Suely Campos

PTB
Elaine Costa Kelly Moraes
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PL

Maurício Rabelo
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)

Oliveira Filho
(Dep. do PFL ocupa a

vaga)
PSB

Janete Capiberibe Carlos Mota vaga do PL

Luiza Erundina 2 vagas
Maria Helena vaga do PPS

Sandra Rosado vaga do PMDB

PPS
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Geraldo Thadeu
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PDT

Alceu Collares Álvaro Dias
Renato Cozzolino vaga do PFL

PC do B
Alice Portugal Jandira Feghali

PV

Fernando Gabeira Leonardo Mattos
PSOL

Maninha vaga do PT

Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 146, DE 2003,

QUE "REGULAMENTA O ART. 37 INCISO XXI DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI PRINCÍPIOS E NORMAS

PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente:
1º Vice-Presidente: Enio Tatico (PL)
2º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
3º Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
Relator: Sérgio Miranda (PDT)
Titulares Suplentes

PT
João Grandão 6 vagas
José Pimentel
Paulo Bernardo (Licenciado)
Paulo Rubem Santiago
Vander Loubet
1 vaga

PMDB
Átila Lins vaga do PPS 5 vagas
Eliseu Padilha
Marcelino Fraga
Max Rosenmann
Nelson Trad
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Edmar Moreira vaga do Bloco PL, PSL

Corauci Sobrinho Eduardo Sciarra
Mussa Demes Pauderney Avelino
1 vaga (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

1 vaga
PP

Pedro Corrêa João Leão vaga do Bloco PL, PSL

Ricardo Barros 3 vagas
Zonta

PSDB
João Almeida Julio Semeghini
Léo Alcântara Luiz Carlos Hauly
1 vaga Paulo Bauer vaga do Bloco PFL, PRONA

Walter Feldman (Licenciado)
PTB

Elaine Costa José Chaves
José Militão (Dep. do PPS ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa
a vaga)

1 vaga

Bloco PL, PSL

Enio Tatico vaga do PTB (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

José Santana de Vasconcellos (Dep. do PP ocupa a vaga)
Miguel de Souza 1 vaga
Milton Monti

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

Geraldo Thadeu
PSB

Gonzaga Patriota 1 vaga
PDT

Mário Heringer 1 vaga
Sérgio Miranda vaga do PC do B

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Vanessa Grazziotin



PSC
(Dep. do PTC ocupa a vaga) Zequinha Marinho

PV
Marcelo Ortiz Edson Duarte

PTC
Carlos Willian vaga do PSC

Secretário(a): Carla Medeiros
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE "DISPÕE SOBRE

O ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O
TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE

SERVIÇOS DE SAÚDE".
Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
1º Vice-Presidente: Max Rosenmann (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
3º Vice-Presidente: Marcos Abramo (PP)
Relator: Ivo José (PT)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Angela Guadagnin
Dr. Rosinha Colombo
Ivo José 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 4 vagas
Nelson Trad
Pedro Chaves

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Eduardo Sciarra
José Carlos Machado Marcos de Jesus vaga do PL

Júlio Cesar 3 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Eduardo Barbosa
Ronaldo Dimas Julio Semeghini
Thelma de Oliveira Rafael Guerra

PP
Celso Russomanno Dr. Benedito Dias
Lino Rossi (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA 1 vaga
Mário Negromonte

PTB
José Militão Jefferson Campos
Jovair Arantes Luiz Antonio Fleury
Neuton Lima Ricarte de Freitas

PL
Amauri Gasques Paulo Gouvêa
Jorge Pinheiro (Dep. do PSB ocupa a vaga)

Remi Trinta
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PPS

Cezar Silvestri Geraldo Resende
PSB

Dr. Ribamar Alves Carlos Mota vaga do PL

Gonzaga Patriota
PDT

Mário Heringer Álvaro Dias
PC do B

Jamil Murad 1 vaga
PV

Leonardo Mattos Edson Duarte
Secretário(a): Leila Machado

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2377, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE LINHAS DE CRÉDITO FEDERAIS DIRECIONADAS ÀS
ATIVIDADES TURÍSTICAS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
1º Vice-Presidente: João Grandão (PT)
2º Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
3º Vice-Presidente: Costa Ferreira (PSC)
Relator: Alex Canziani (PTB)
Titulares Suplentes

PT
João Grandão César Medeiros
José Pimentel 5 vagas
Reginaldo Lopes
Rubens Otoni
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Carlos Eduardo Cadoca 5 vagas
Pedro Chaves
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto 4 vagas
Marcelo Guimarães Filho
Ney Lopes
1 vaga

PP
Dr. Benedito Dias Francisco Garcia
João Pizzolatti João Tota vaga do Bloco PL, PSL

1 vaga 2 vagas
PSDB

Bismarck Maia Eduardo Paes
Carlos Alberto Leréia Luiz Carlos Hauly

Domiciano Cabral
Professora Raquel Teixeira

(Licenciado)
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB Arnon Bezerra
Alex Canziani Jovair Arantes
José Militão Marcus Vicente
Josué Bengtson

Bloco PL, PSL
Chico da Princesa (Dep. do PP ocupa a vaga)
Reinaldo Betão 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Nelson Proença

PSB
Isaías Silvestre Barbosa Neto
João Mendes de Jesus vaga do Bloco PL,

PSL

PDT
André Costa vaga do PT Álvaro Dias
Severiano Alves

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
Maninha vaga do PT

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares



Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6207
FAX: 3216.6232

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI 2.671, DE 1989, QUE "DISPÕE SOBRE
O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE POSTO REVENDEDOR

DE DERIVADOS DO PETRÓLEO E ÁLCOOL ETÍLICO
HIDRATADO COMBUSTÍVEL - AEHC, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (PL 2316/03 - CÓDIGO BRASILEIRO DE
COMBUSTÍVEIS - APENSADO).

Presidente: Simão Sessim (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair Paulo Rubem Santiago
Eduardo Valverde 5 vagas
Hélio Esteves
Luciano Zica
Luiz Alberto
Luiz Bassuma

PMDB
Eliseu Padilha Alexandre Santos
João Magalhães Eduardo Cunha
Wladimir Costa Max Rosenmann
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Nelson Bornier
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Paulo Lima

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Aldir Cabral
Carlos Melles Almir Moura
Eduardo Sciarra Claudio Cajado
Gervásio Silva Fernando de Fabinho

PSDB
Bismarck Maia Antonio Cambraia
Carlos Sampaio Julio Semeghini
Paulo Feijó Nicias Ribeiro

PP
João Pizzolatti Celso Russomanno
Nélio Dias Feu Rosa
Simão Sessim Ricardo Barros

PTB
Iris Simões Alex Canziani
Marcus Vicente Paes Landim
Sandro Matos Ricardo Izar

PL
Jaime Martins Aracely de Paula
José Carlos Araújo Jorge Pinheiro
Wellington Roberto (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
1 vaga Dimas Ramalho

PSB
Beto Albuquerque João Mendes de Jesus vaga do PL

Josias Quintal vaga do PMDB Pastor Francisco Olímpio
Paulo Baltazar vaga do PC do B

PDT
Mário Heringer Severiano Alves
Renato Cozzolino vaga do PMDB

PC do B
Daniel Almeida (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PV
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Chico Sardelli

PSC
Deley vaga do PV

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3.337, DE 2004, QUE "DISPÕE
SOBRE A GESTÃO, A ORGANIZAÇÃO E O CONTROLE
SOCIAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS, ACRESCE E

ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS Nº 9.472, DE 16 DE JULHO
DE 1997, Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997, Nº 9.782, DE 26
DE JANEIRO DE 1999, Nº 9.961, DE 28 DE JANEIRO DE 2000,

Nº 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000, Nº 9.986, DE 18 DE
JULHO DE 2000, E Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001, DA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1, DE 6 DE SETEMBRO DE

2001, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Henrique Fontana (PT)
1º Vice-Presidente: Eliseu Resende (PFL)
2º Vice-Presidente: Ricardo Barros (PP)
3º Vice-Presidente:
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Devanir Ribeiro
Henrique Fontana Eduardo Valverde
Luciano Zica José Pimentel
Mauro Passos Telma de Souza
Paulo Bernardo (Licenciado) Zezéu Ribeiro
Terezinha Fernandes 1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha Almerinda de Carvalho
Leonardo Picciani Cabo Júlio vaga do PSC

Mauro Lopes Darcísio Perondi
Moreira Franco Eduardo Cunha
Osmar Serraglio Gilberto Nascimento

José Priante
Bloco PFL, PRONA

Eduardo Sciarra Aroldo Cedraz
Eliseu Resende Rodrigo Maia

José Roberto Arruda
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a

vaga)
Vilmar Rocha 1 vaga

PP
Dr. Benedito Dias Leodegar Tiscoski
Francisco Appio Vadão Gomes
Ricardo Barros 1 vaga

PSDB
Alberto Goldman Julio Semeghini

Antonio Carlos Mendes Thame
Ronaldo Cezar Coelho

(Licenciado)
1 vaga Ronaldo Dimas

PTB
Iris Simões Jovair Arantes
Jackson Barreto Luiz Antonio Fleury
Jonival Lucas Junior Nelson Marquezelli

Bloco PL, PSL
José Santana de Vasconcellos José Carlos Araújo vaga do Bloco PFL, PRONA

Luciano Castro Medeiros
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 2 vagas

PPS
Fernando Coruja Roberto Freire

PSB
Mário Assad Júnior vaga do Bloco PL, PSL 1 vaga
Renato Casagrande

PDT
Renato Cozzolino vaga do PSC Severiano Alves
Sérgio Miranda vaga do PC do B

1 vaga
PC do B

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Inácio Arruda
PSC

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Deley vaga do PV

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV



Sarney Filho (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PL Nº 3638, DE 2000, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DO

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Leonardo Mattos (PV)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Celso Russomanno (PP)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Vadinho Baião
Antônio Carlos Biffi 5 vagas
Assis Miguel do Couto
Luci Choinacki
Maria do Rosário
Neyde Aparecida

PMDB
Almerinda de Carvalho 5 vagas
Marinha Raupp
Osvaldo Biolchi
Rose de Freitas
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro Marcos de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

Zelinda Novaes 4 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
1 vaga

PP
Celso Russomanno José Linhares
Ildeu Araujo Suely Campos
Julio Lopes 1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Rafael Guerra
João Campos Walter Feldman (Licenciado)
Thelma de Oliveira (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá Luiz Antonio Fleury
Pastor Reinaldo Marcus Vicente
Ricardo Izar 1 vaga

Bloco PL, PSL
Lincoln Portela Coronel Alves

Maurício Rabelo
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Paulo Gouvêa 1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu Cláudio Magrão

Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
Severiano Alves Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PSC
Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA Costa Ferreira
Pastor Amarildo Deley vaga do PV

PV
Leonardo Mattos (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6203
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.530, DE 2004, DE AUTORIA DA
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E

ESTUDAR PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
JUVENTUDE, QUE "APROVA O PLANO NACIONAL DE

JUVENTUDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
1º Vice-Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
2º Vice-Presidente: Elaine Costa (PTB)
3º Vice-Presidente: Luciano Leitoa (PSB)
Relator: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil Fátima Bezerra
Ivo José Iara Bernardi
Reginaldo Lopes João Grandão
Roberto Gouveia Odair Cunha
Selma Schons Wasny de Roure
Vignatti Zico Bronzeado

PMDB
Ann Pontes André Zacharow vaga do PSB

Benjamin Maranhão Marinha Raupp
Leandro Vilela (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Rose de Freitas 3 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro André de Paula
Clóvis Fecury 3 vagas
Davi Alcolumbre
Murilo Zauith

PSDB
Eduardo Barbosa Rafael Guerra
Lobbe Neto Thelma de Oliveira
Zenaldo Coutinho (Dep. do PL ocupa a vaga)

PP
Nilton Baiano Feu Rosa
Pedro Canedo 2 vagas
Zonta

PTB
Elaine Costa Alceste Almeida vaga do PMDB

Homero Barreto (Licenciado) Alex Canziani
Milton Cardias 2 vagas

PL
Júnior Betão Ana Alencar vaga do PSDB

Lincoln Portela Jorge Pinheiro
Maurício Rabelo Neucimar Fraga

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PPS

Ivan Paixão Geraldo Thadeu
PSB

Luciano Leitoa João Mendes de Jesus vaga do PL

Sandra Rosado vaga do PC do B

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PDT

André Figueiredo Pompeo de Mattos
PC do B

Alice Portugal (Dep. do PSB ocupa a vaga)
PV

Jovino Cândido 1 vaga
PSC

Deley vaga do PMDB

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6235/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4776, DE 2005, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A GESTÃO DE



FLORESTAS PÚBLICAS PARA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL,
INSTITUI, NA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO DO MEIO

AMBIENTE, O SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO - SFB,
CRIA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

FLORESTAL - FNDF , E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Miguel de Souza (PL)
1º Vice-Presidente: César Medeiros (PT)
2º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
3º Vice-Presidente: José Militão (PTB)
Relator: Beto Albuquerque (PSB)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Devanir Ribeiro
Henrique Afonso Eduardo Valverde
João Grandão Fernando Ferro
Luciano Zica Nilson Mourão
Zé Geraldo Zezéu Ribeiro
(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

1 vaga

PMDB
Ann Pontes Átila Lins vaga do PPS

Asdrubal Bentes Gervásio Oliveira
Lupércio Ramos Luiz Bittencourt
Marcelino Fraga Moacir Micheletto
Natan Donadon 2 vagas

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre Eduardo Sciarra
Gervásio Silva 3 vagas
Kátia Abreu
Luiz Carreira

PSDB
Anivaldo Vale Antonio Carlos Mendes Thame
Hamilton Casara vaga do PL Ronaldo Dimas
Nilson Pinto Xico Graziano
Zenaldo Coutinho

PP
Carlos Souza Francisco Appio
Pedro Henry Nelson Meurer
Zé Lima Zonta

PTB
José Militão Jovair Arantes
Paes Landim Pastor Reinaldo
Pastor Frankembergen (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PL
Júnior Betão Almir Sá
Miguel de Souza Jaime Martins
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

Wellington Fagundes

PPS
Cezar Silvestri Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB

Beto Albuquerque Janete Capiberibe
PDT

Dr. Rodolfo Pereira Severiano Alves
PC do B

Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin
PV

Sarney Filho Fernando Gabeira
PSOL

João Alfredo vaga do PT

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4846, DE 1994, QUE "ESTABELECE

MEDIDAS DESTINADAS A RESTRINGIR O CONSUMO DE
BEBIDAS ALCOÓLICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
1º Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PTB)
2º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
3º Vice-Presidente: Enio Tatico (PL)
Relator: Sandes Júnior (PP)
Titulares Suplentes

PT
Ana Guerra 6 vagas
Angela Guadagnin
Durval Orlato
Luiz Bassuma
Nazareno Fonteles
1 vaga

PMDB
Leandro Vilela Paulo Lima
Marinha Raupp 4 vagas
Wilson Santiago
(Dep. do PMR ocupa a vaga)
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti (Licenciado) 4 vagas
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Laura Carneiro
Marcos de Jesus vaga do PL

PSDB
João Castelo Julio Semeghini
Lobbe Neto Narcio Rodrigues
Márcio Fortes Yeda Crusius

PP
Julio Lopes João Pizzolatti
Nilton Baiano Luis Carlos Heinze
Sandes Júnior 1 vaga

PTB
Arnon Bezerra (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Neuton Lima 2 vagas
Osmânio Pereira

PL
Enio Tatico Lincoln Portela
Miguel de Souza 2 vagas
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Colbert Martins

Dr. Francisco Gonçalves vaga do

PTB

PSB
Pastor Francisco Olímpio 1 vaga

PDT
Manato Pompeo de Mattos

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Edson Duarte

PMR
Vieira Reis vaga do PMDB

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A OFERECER PARECER
ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO RECEBIDAS PELO PROJETO
DE LEI Nº 4874, DE 2001, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DO

DESPORTO".
Presidente: Deley (PSC)
1º Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
2º Vice-Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Gilmar Machado (PT)



Titulares Suplentes
PT

César Medeiros Antônio Carlos Biffi
Dr. Rosinha 5 vagas
Gilmar Machado
João Grandão
Jorge Bittar
1 vaga

PMDB
Aníbal Gomes Nelson Bornier
Darcísio Perondi Tadeu Filippelli (Licenciado)
Gastão Vieira 3 vagas
Pedro Chaves
Wilson Santiago

Bloco PFL, PRONA
José Roberto Arruda Claudio Cajado
José Rocha Corauci Sobrinho
Marcelo Guimarães Filho Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado 1 vaga

PP
Julio Lopes João Tota vaga do Bloco PL, PSL

2 vagas Pedro Corrêa
2 vagas

PSDB
Bismarck Maia Lobbe Neto
Léo Alcântara Nilson Pinto

Silvio Torres
Professora Raquel Teixeira

(Licenciado)
PTB

José Militão Arnaldo Faria de Sá
Jovair Arantes Josué Bengtson
Marcus Vicente Sandro Matos

Bloco PL, PSL
Reinaldo Betão Maurício Rabelo
(Dep. do PV ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PP ocupa a vaga)

PPS
Cláudio Magrão Colbert Martins

PSB

Dr. Ribamar Alves
João Mendes de Jesus vaga do Bloco PL,

PSL

Luciano Leitoa
PDT

André Figueiredo Pompeo de Mattos
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PSC

Deley vaga do PV Costa Ferreira
(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PV
Chico Sardelli vaga do Bloco PL, PSL Leonardo Mattos
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PTC
Carlos Willian vaga do PSC

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6211

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5186, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO
DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
1º Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
2º Vice-Presidente: Marcus Vicente (PTB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Enivaldo Ribeiro (PP)
Titulares Suplentes

PT

Gilmar Machado Dr. Rosinha
Ivo José 5 vagas
Nelson Pellegrino
Simplício Mário
Vadinho Baião
1 vaga

PMDB
Bernardo Ariston 5 vagas
Mendes Ribeiro Filho
Pedro Chaves
Wilson Santiago
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles 4 vagas
Claudio Cajado
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho vaga do PL

1 vaga
PSDB

Antonio Cambraia Carlos Alberto Leréia
Bismarck Maia Lobbe Neto
Silvio Torres Nilson Pinto

PP
Enivaldo Ribeiro João Pizzolatti
Pedro Canedo 2 vagas
1 vaga

PTB
José Militão Arnaldo Faria de Sá
Jovair Arantes Josué Bengtson
Marcus Vicente Sandro Matos

PL
Giacobo Enio Tatico

Reinaldo Betão
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

1 vaga

PPS
Geraldo Resende Cláudio Magrão

PSB
Dr. Ribamar Alves Edinho Montemor vaga do PL

Luciano Leitoa
PDT

André Figueiredo João Fontes
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
PSC

Deley vaga do PMDB

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5403, DE 2001, QUE "DISPÕE

SOBRE O ACESSO A INFORMAÇÕES DA INTERNET, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Reginaldo Germano (PP)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Marcos de Jesus (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro 6 vagas
Jorge Bittar
Luiz Eduardo Greenhalgh
Walter Pinheiro
2 vagas



PMDB
Gastão Vieira Cezar Schirmer
Luiz Bittencourt Jorge Alberto
Marcelo Barbieri Marcelo Castro
Wilson Cignachi Paulo Afonso
Wilson Santiago 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Aleluia 4 vagas
Laura Carneiro
Marcos de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PP
Celso Russomanno Ricardo Barros
João Batista vaga do Bloco PFL, PRONA 2 vagas
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA

Reginaldo Germano
1 vaga

PSDB
Carlos Alberto Leréia Domiciano Cabral
Julio Semeghini Narcio Rodrigues
Nilson Pinto 1 vaga

PTB
Alex Canziani Edna Macedo
Pastor Frankembergen Ricarte de Freitas
Philemon Rodrigues 1 vaga

Bloco PL, PSL
Paulo Gouvêa Lincoln Portela
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a vaga) Reinaldo Betão
1 vaga 1 vaga

PPS
Nelson Proença Raul Jungmann

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
André Figueiredo João Fontes

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Edson Duarte 1 vaga
Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5476, DE 2001, DO SR. MARCELO

TEIXEIRA, QUE "MODIFICA A LEI Nº 9472, DE 16 DE JULHO
DE 1997, DETERMINANDO QUE A ESTRUTURA TARIFÁRIA

DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,
PRESTADOS EM REGIME PÚBLICO, SEJA FORMADA

APENAS PELA REMUNERAÇÃO DAS LIGAÇÕES
EFETUADAS".

Presidente: Francisco Dornelles (PP)
1º Vice-Presidente: Romel Anizio (PP)
2º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3º Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
Relator: Léo Alcântara (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro Fernando Ferro
Jorge Bittar Gilmar Machado
José Mentor Ivo José
Professor Luizinho Nilson Mourão
Selma Schons Reginaldo Lopes
Walter Pinheiro 2 vagas
1 vaga

PMDB

Aníbal Gomes 7 vagas
Átila Lins vaga do PPS

Delfim Netto vaga do PP

Geddel Vieira Lima
Luiz Bittencourt
Mauro Lopes
Moacir Micheletto
Zé Gerardo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Corauci Sobrinho Fernando de Fabinho
José Carlos Aleluia Marcelo Guimarães Filho vaga do PL

Mussa Demes Onyx Lorenzoni
Roberto Brant Robson Tuma
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vilmar Rocha

1 vaga
PSDB

Eduardo Paes João Castelo
Gonzaga Mota 3 vagas
Julio Semeghini
Léo Alcântara
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

PP
Celso Russomanno Benedito de Lira
Francisco Dornelles Cleonâncio Fonseca
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA Julio Lopes
Romel Anizio Simão Sessim
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTB
Jonival Lucas Junior Alex Canziani
Marcus Vicente Paes Landim
Romeu Queiroz Pedro Fernandes
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Inaldo Leitão Enio Tatico
Júnior Betão Heleno Silva
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Lincoln Portela

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PPS

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Nelson Proença
PSB

Edinho Montemor vaga do PL 1 vaga
Givaldo Carimbão
Mário Assad Júnior vaga do PL

Salvador Zimbaldi vaga do PTB

PDT
Mário Heringer Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Jovino Cândido
Secretário(a): Angélica Maria L. F. Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6485, DE 2002, QUE "INSTITUI O

'AUXILIO ADOÇÃO' PARA O ABRIGO FAMILIAR DE
CRIANÇAS INTERNADAS EM ORFANATOS, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS". (PL 1756/03 APENSADO)
Presidente: Maria do Rosário (PT)
1º Vice-Presidente: Zelinda Novaes (PFL)
2º Vice-Presidente: Severiano Alves (PDT)
3º Vice-Presidente: Kelly Moraes (PTB)
Relator: Teté Bezerra (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Luiz Couto



Fernando Ferro Neyde Aparecida
Maria do Rosário Terezinha Fernandes
Rubens Otoni 3 vagas
Selma Schons
Telma de Souza

PFL
Corauci Sobrinho Celcita Pinheiro
Laura Carneiro Kátia Abreu
Marcos de Jesus vaga do PL Nice Lobão
Zelinda Novaes 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a
vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PMDB
João Matos (Licenciado) Ann Pontes
Marcelo Castro Marinha Raupp
Paulo Afonso 2 vagas
Teté Bezerra

PSDB

Eduardo Barbosa
Professora Raquel Teixeira

(Licenciado)
Helenildo Ribeiro Yeda Crusius
Júlio Redecker 2 vagas
Paulo Bauer vaga do PFL

Thelma de Oliveira
PP

Darci Coelho vaga do PFL 3 vagas
Francisco Garcia
José Linhares
1 vaga

PTB
Kelly Moraes Jonival Lucas Junior
1 vaga 1 vaga

PL
(Dep. do PFL ocupa a
vaga)

Almeida de Jesus

1 vaga Lincoln Portela
PSB

Luiza Erundina 2 vagas
1 vaga

PPS
Ivan Paixão 1 vaga

PDT
Severiano Alves Enio Bacci

PC do B
Perpétua Almeida Jamil Murad

PV
Marcelo Ortiz (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSC
Deley vaga do PV

Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2004, QUE

"REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 146 E O
INCISO IX DO ART. 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (APENSADOS: PLP 210/04 E
OUTROS).

Presidente: Carlos Melles (PFL)
1º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relator: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Eduardo Valverde

José Pimentel Jorge Boeira
Nazareno Fonteles Vitorassi
Reginaldo Lopes 3 vagas
Selma Schons
Vignatti

PMDB
Carlos Eduardo Cadoca Alexandre Santos vaga do PP

Eliseu Padilha 5 vagas
Max Rosenmann
Wilson Santiago
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles Fernando de Fabinho
Eduardo Sciarra Gervásio Silva
Gerson Gabrielli Joaquim Francisco vaga do PTB

Luiz Carreira José Roberto Arruda
Vilmar Rocha

PP
Afonso Hamm Benedito de Lira
Francisco Dornelles Feu Rosa
Pedro Corrêa (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSDB
Luiz Carlos Hauly Júlio Redecker
Ronaldo Dimas Julio Semeghini
Walter Barelli Silvio Torres

PTB

Armando Monteiro
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Arnaldo Faria de Sá 2 vagas
José Militão

Bloco PL, PSL
Giacobo Enio Tatico
Miguel de Souza Heleno Silva
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Milton Monti

PPS
Fernando Coruja (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Renato Casagrande B. Sá vaga do PPS

Jorge Gomes
PDT

Ademir Camilo vaga do Bloco PL, PSL Álvaro Dias
Enio Bacci

PC do B
Vanessa Grazziotin 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Vittorio Medioli Jovino Cândido
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 184, DE 2004, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DO CENTRO-OESTE - SUDECO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Carlos Abicalil (PT)
1º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Sandro Mabel (PL)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Sigmaringa Seixas

Carlos Abicalil
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
João Grandão 4 vagas



Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure

PMDB
Luiz Bittencourt Leandro Vilela
Nelson Trad 4 vagas
Pedro Chaves
Teté Bezerra
Waldemir Moka

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro José Roberto Arruda
Murilo Zauith Vilmar Rocha
Osório Adriano 2 vagas
Ronaldo Caiado

PP
Darci Coelho Pedro Canedo
Sérgio Caiado Pedro Henry
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Sandes Júnior

PSDB
Carlos Alberto Leréia Ronaldo Dimas
João Campos (Dep. do PV ocupa a vaga)
Leonardo Vilela (Licenciado) vaga do PP 1 vaga
Professora Raquel Teixeira
(Licenciado)

PTB
Jovair Arantes 3 vagas
Ricarte de Freitas
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Bloco PL, PSL
Enio Tatico vaga do PTB Luciano Castro
Jorge Pinheiro Maurício Rabelo
Lincoln Portela vaga do PV Miguel de Souza
Sandro Mabel
1 vaga

PPS

Geraldo Resende
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)
PSB

Barbosa Neto Júlio Delgado vaga do PPS

1 vaga
PDT

Severiano Alves Mário Heringer
PC do B

Perpétua Almeida 1 vaga
PSC

Pastor Amarildo Zequinha Marinho
PV

(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Vittorio Medioli vaga do PSDB

1 vaga
PSOL

Maninha vaga do PT

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 76, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO

NORDESTE - SUDENE, ESTABELECE A SUA COMPOSIÇÃO,
NATUREZA JURÍDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)
1º Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
2º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)

Titulares Suplentes
PT

Fátima Bezerra Josias Gomes
José Pimentel Luiz Alberto
Leonardo Monteiro Maurício Rands
Luiz Couto Terezinha Fernandes

Paulo Rubem Santiago
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
Zezéu Ribeiro 1 vaga

PFL
André de Paula (Dep. do PL ocupa a vaga)
César Bandeira 4 vagas
Fábio Souto
Luiz Carreira
1 vaga

PMDB
Jorge Alberto Carlos Eduardo Cadoca
Marcelino Fraga Mauro Lopes
Mauro Benevides Moraes Souza
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Zé Gerardo

PSDB
Antonio Cambraia Gonzaga Mota
Bosco Costa João Castelo
Helenildo Ribeiro 2 vagas
João Almeida

PP
Benedito de Lira Enivaldo Ribeiro
Cleonâncio Fonseca Márcio Reinaldo Moreira
1 vaga Zé Lima

PTB
Armando Monteiro 2 vagas
1 vaga

PL
Jaime Martins José Carlos Araújo vaga do PFL

José Santana de Vasconcellos Sandro Mabel
1 vaga

PSB
B. Sá vaga do PPS Eduardo Campos
Isaías Silvestre 1 vaga
Sandra Rosado vaga do PMDB

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PPS

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Rogério Teófilo
PDT

Álvaro Dias Wagner Lago
Maurício Quintella Lessa vaga do PSB

PC do B
Renildo Calheiros Inácio Arruda

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PT

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA

AMAZÔNIA - SUDAM, ESTABELECE A SUA COMPOSIÇÃO,
NATUREZA JURÍDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Átila Lins (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
3º Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSDB)
Titulares Suplentes

PT



Anselmo Eduardo Valverde
Carlos Abicalil Nilson Mourão
Hélio Esteves Zé Geraldo
Henrique Afonso Zico Bronzeado
Terezinha Fernandes 2 vagas
1 vaga

PFL
Kátia Abreu Clóvis Fecury
Pauderney Avelino Davi Alcolumbre vaga do PDT

Vic Pires Franco Francisco Rodrigues
(Dep. do PP ocupa a vaga) 3 vagas
1 vaga

PMDB
Asdrubal Bentes Ann Pontes
Átila Lins vaga do PPS Wladimir Costa
Marinha Raupp 2 vagas
Osvaldo Reis
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Hamilton Casara Anivaldo Vale
Nicias Ribeiro João Castelo
Nilson Pinto Zenaldo Coutinho
1 vaga 1 vaga

PP
Darci Coelho vaga do PFL Zé Lima
Francisco Garcia 2 vagas
Suely Campos
1 vaga

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB Josué Bengtson
Pastor Frankembergen 1 vaga
Silas Câmara

PL
Humberto Michiles Coronel Alves vaga do PSB

Raimundo Santos Luciano Castro
Maurício Rabelo

PSB
Dr. Ribamar Alves (Dep. do PL ocupa a vaga)
Janete Capiberibe 1 vaga

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PDT
Dr. Rodolfo Pereira (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSC
Deley vaga do PV

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia Adão Pretto
Dr. Rosinha Assis Miguel do Couto
Eduardo Valverde Durval Orlato
Henrique Fontana Guilherme Menezes
José Pimentel Roberto Gouveia
Nilson Mourão (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 1 vaga
PFL

Alberto Fraga vaga do PMDB Ivan Ranzolin vaga do PP

Félix Mendonça vaga do PTB Luiz Carreira
Gervásio Silva Vic Pires Franco
Murilo Zauith Vilmar Rocha
Onyx Lorenzoni (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Roberto Brant (Dep. do PP ocupa a vaga)
Robson Tuma 1 vaga
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Adelor Vieira Osvaldo Biolchi
Alexandre Santos vaga do PSDB 4 vagas
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PSDB
Alberto Goldman Anivaldo Vale
Custódio Mattos Bismarck Maia
Eduardo Barbosa João Campos
Yeda Crusius (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Darci Coelho vaga do PFL Feu Rosa vaga do PSDB

Jair Bolsonaro Reginaldo Germano vaga do PFL

José Linhares (Dep. do PFL ocupa a vaga)
1 vaga 2 vagas

PTB
Arnaldo Faria de Sá Ricardo Izar
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Vicente Cascione
(Dep. do PFL ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Chico da Princesa Humberto Michiles
Medeiros Maurício Rabelo
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Wellington Roberto

PSB
Carlos Mota vaga do PL João Mendes de Jesus vaga do PDT

Paulo Baltazar Marcondes Gadelha vaga do PFL

1 vaga (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Geraldo Thadeu
Fernando Coruja

PDT
Alceu Collares (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PC do B
Jandira Feghali Alice Portugal

PRONA
Enéas 1 vaga

PSOL
Ivan Valente vaga do PT Luciana Genro vaga do PT

Maninha vaga do PSB

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6215 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO.
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1º Vice-Presidente: João Alfredo (PSOL)
2º Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Iriny Lopes
Dra. Clair 6 vagas
José Eduardo Cardozo



José Mentor
Maurício Rands
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PFL
Coriolano Sales Antonio Carlos Magalhães Neto
Jairo Carneiro José Mendonça Bezerra
Luiz Carlos Santos Robério Nunes
Mendonça Prado (Licenciado) Vilmar Rocha
(Dep. do PP ocupa a vaga) 2 vagas
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PMDB
Bernardo Ariston Osmar Serraglio
Marcelino Fraga Paulo Lima
Nelson Trad 3 vagas
Wilson Santiago
1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
(Licenciado)

Bonifácio de Andrada

João Campos Bosco Costa
Vicente Arruda Nicias Ribeiro
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Zenaldo Coutinho
1 vaga Zulaiê Cobra

PP
Darci Coelho vaga do PFL Celso Russomanno
Feu Rosa Jair Bolsonaro vaga do PTB

Ibrahim Abi-ackel Nélio Dias
1 vaga Roberto Balestra (Licenciado)

PTB
Luiz Antonio Fleury Arnaldo Faria de Sá
Paes Landim vaga do PFL (Dep. do PP ocupa a vaga)
Vicente Cascione 1 vaga
1 vaga

PL
Inaldo Leitão Raimundo Santos
José Santana de Vasconcellos Wellington Roberto
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB

Carlos Mota vaga do PL João Paulo Gomes da Silva vaga do

PL

Renato Casagrande 2 vagas
(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PPS
Dimas Ramalho Fernando Coruja
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Wagner Lago Pompeo de Mattos

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PRONA
1 vaga 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PT

PTC
Carlos Willian vaga do PSB

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA POLÍTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro César Medeiros
Fernando Ferro Colombo
José Eduardo Cardozo Luiz Sérgio
Luiz Couto Maria do Carmo Lara

Paulo Delgado
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)

Rubens Otoni
(Dep. do PDT ocupa a

vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 1 vaga

PFL

André de Paula
Antonio Carlos Magalhães

Neto
Luiz Carlos Santos Eduardo Sciarra
Roberto Magalhães vaga do PTB José Rocha
Ronaldo Caiado Marcelo Guimarães Filho
Vic Pires Franco Zelinda Novaes

(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a

vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer Almerinda de Carvalho
Marcelino Fraga Átila Lins vaga do PPS

Osmar Serraglio Jorge Alberto
Osvaldo Biolchi Leandro Vilela
(Dep. do PMR ocupa a vaga) Mauro Benevides

(Dep. do PMR ocupa a
vaga)

PSDB
Affonso Camargo Carlos Alberto Leréia
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado) Nicias Ribeiro
Bonifácio de Andrada Paulo Bauer vaga do PFL

João Almeida Thelma de Oliveira
Professora Raquel Teixeira
(Licenciado)

Vicente Arruda

1 vaga
PP

Leodegar Tiscoski Francisco Dornelles
Marcos Abramo vaga do PFL Nélio Dias
Mário Negromonte Ricardo Barros
Nilton Baiano

PTB
Jackson Barreto Edna Macedo
Paes Landim vaga do PFL José Múcio Monteiro
Philemon Rodrigues Neuton Lima
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Lincoln Portela Almeida de Jesus
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Oliveira Filho

1 vaga
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)
PSB

Alexandre Cardoso Mário Assad Júnior vaga do PL

João Paulo Gomes da Silva vaga do PL 2 vagas
Luiza Erundina

PPS

Fernando Coruja
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PDT

Severiano Alves João Fontes vaga do PT

Mário Heringer
PC do B

Renildo Calheiros Inácio Arruda
PV

Jovino Cândido Marcelo Ortiz
PSOL

Chico Alencar vaga do PT João Alfredo vaga do PT

PMR
José Divino vaga do PMDB Vieira Reis vaga do PMDB

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques



Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6214 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
1º Vice-Presidente: Maurício Rands (PT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Antônio Carlos Biffi
Dra. Clair Antonio Carlos Biscaia
Luiz Alberto Henrique Afonso
Maurício Rands Josias Gomes
Orlando Desconsi Neyde Aparecida
Vicentinho Tarcísio Zimmermann
1 vaga (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL
Almir Moura vaga do PL Celcita Pinheiro
Coriolano Sales Gerson Gabrielli
Joaquim Francisco vaga do PTB Onyx Lorenzoni
Robson Tuma (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Vilmar Rocha 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)
1 vaga

PMDB
Leonardo Picciani Leandro Vilela
Wladimir Costa Pastor Pedro Ribeiro
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Takayama

(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Carlos Sampaio
Carlos Alberto Leréia Leonardo Vilela (Licenciado) vaga do PP

Eduardo Paes 4 vagas
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

Paulo Bauer vaga do PFL

Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho

PP
Francisco Dornelles Luis Carlos Heinze
João Batista vaga do PFL Vadão Gomes
Nelson Meurer (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Roberto Balestra
(Licenciado)

PTB
Iris Simões Homero Barreto (Licenciado)
José Chaves vaga do PMDB Jefferson Campos vaga do PMDB

José Múcio Monteiro Paes Landim vaga do PFL

(Dep. do PFL ocupa a
vaga)

Philemon Rodrigues

1 vaga
PL

Miguel de Souza Heleno Silva
Sandro Mabel Milton Monti
(Dep. do PFL ocupa a
vaga)

Raimundo Santos

PSB
Dr. Ribamar Alves Luciano Leitoa vaga do PDT

Isaías Silvestre 2 vagas
Maria Helena vaga do PMDB

PPS
Cláudio Magrão Raul Jungmann

PDT
Pompeo de Mattos (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PRONA
1 vaga 1 vaga

PSOL
Babá vaga do PT

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6206 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Paulo Pimenta
Jorge Bittar Reginaldo Lopes
José Mentor Telma de Souza
Paulo Bernardo (Licenciado) Vignatti
Paulo Rubem Santiago Wasny de Roure
Virgílio Guimarães (Dep. do PV ocupa a vaga)
Walter Pinheiro 1 vaga

PFL
Edmar Moreira vaga do PL Aroldo Cedraz
Gerson Gabrielli Eduardo Sciarra
José Carlos Machado Eliseu Resende
José Roberto Arruda Gervásio Silva
Mussa Demes Júlio Cesar
Pauderney Avelino Vic Pires Franco
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PMDB
André Zacharow vaga do PDT Ann Pontes
Carlos Eduardo Cadoca Jorge Alberto
Delfim Netto vaga do PP Paulo Afonso
Luiz Bittencourt Pedro Chaves
Max Rosenmann 1 vaga
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PSDB
Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Eduardo Paes vaga do PFL Antonio Carlos Mendes Thame
Julio Semeghini Gonzaga Mota
Luiz Carlos Hauly Yeda Crusius
Marcelo Teixeira vaga do PMDB (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Narcio Rodrigues
Walter Feldman (Licenciado)

PP
Francisco Dornelles Márcio Reinaldo Moreira
João Leão vaga do PL 2 vagas
Romel Anizio
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PTB
Armando Monteiro vaga do PMDB Arnon Bezerra vaga do PSDB

José Militão Pedro Fernandes
Nelson Marquezelli (Dep. do PL ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PL



Sandro Mabel Enio Tatico vaga do PTB

(Dep. do PFL ocupa a vaga) Jaime Martins
(Dep. do PP ocupa a vaga) Reinaldo Betão

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB

Beto Albuquerque João Paulo Gomes da Silva vaga do PL

Renato Casagrande Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

PPS
Fernando Coruja (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
Sérgio Miranda vaga do PC do B João Herrmann Neto vaga do PPS

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

1 vaga

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Vanessa Grazziotin

PV
Edson Duarte Fernando Gabeira vaga do PT

Leonardo Mattos
PSC

Zequinha Marinho vaga do PTB

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A OUVIR OS DIVERSOS
POSICIONAMENTOS A RESPEITO DO TEMA E PROPOR

MEDIDAS VISANDO A REFORMA UNIVERSITÁRIA.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
6 vagas 6 vagas

PMDB
Gastão Vieira Osmar Serraglio
João Matos (Licenciado) Pedro Irujo vaga do Bloco PL, PSL

Marinha Raupp 4 vagas
Osvaldo Biolchi
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga vaga do PTB Almir Moura vaga do Bloco PL, PSL

César Bandeira 4 vagas
Clóvis Fecury
Corauci Sobrinho
Murilo Zauith

PP
Feu Rosa Márcio Reinaldo Moreira
Professor Irapuan Teixeira Suely Campos
Simão Sessim (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Vanderlei Assis 1 vaga

PSDB
Nilson Pinto Bonifácio de Andrada
Professora Raquel Teixeira
(Licenciado)

Lobbe Neto

1 vaga Rafael Guerra
PTB

Eduardo Seabra Alex Canziani
Jonival Lucas Junior Elaine Costa
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Paes Landim

Bloco PL, PSL

Milton Monti
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PPS
Rogério Teófilo Fernando Coruja

PSB
Carlos Mota vaga do Bloco PL, PSL 1 vaga
Luciano Leitoa

PDT
Severiano Alves Wagner Lago vaga do PP

1 vaga
PC do B

Alice Portugal Jamil Murad
PSC

Costa Ferreira 1 vaga
PV

Sarney Filho Marcelo Ortiz
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.

Presidente: Carlos Melles (PFL)
1º Vice-Presidente: Benedito de Lira (PP)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PFL
Carlos Melles

PP
Benedito de Lira

PTB
Elaine Costa
Secretário(a): Tarciso Aparecido Higino de Carvalho
Local: Secretaria Executiva da Cesp de Doc. Sigilosos
Telefones: 216-5625
FAX: 216-5605

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E
OFERECER PROPOSIÇÕES SOBRE O TEMA TRABALHO E

EMPREGO DOMÉSTICO.
Presidente: Elaine Costa (PTB)
1º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3º Vice-Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
Relator: Luci Choinacki (PT)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Dra. Clair
Luci Choinacki Maria do Rosário
Luciano Zica Neyde Aparecida
Luiz Alberto Selma Schons

PMDB
Benjamin Maranhão Leonardo Picciani
Lúcia Braga Osvaldo Reis
Marcelo Barbieri 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre 3 vagas
Zelinda Novaes
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PP
José Linhares Érico Ribeiro
Nilton Baiano Mário Negromonte
Pedro Corrêa Vadão Gomes

PSDB
Bosco Costa Thelma de Oliveira
Walter Barelli 1 vaga

PTB
Arnaldo Faria de Sá Edna Macedo



Elaine Costa (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Bloco PL, PSL

Maurício Rabelo Ricardo Rique
Medeiros Wanderval Santos

PPS

Cláudio Magrão
Dr. Francisco Gonçalves vaga do

PTB

1 vaga
PSB

Jorge Gomes 1 vaga
Sandra Rosado vaga do PMDB

PDT
Alceu Collares André Figueiredo

PC do B
Jandira Feghali Vanessa Grazziotin

PSC
Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6216/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR O TRÁFICO DE ANIMAIS E PLANTAS

SILVESTRES BRASILEIROS, A EXPLORAÇÃO E COMÉRCIO
ILEGAL DE MADEIRA E A BIOPIRATARIA NO PAÍS".

Presidente: Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB)
1º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
3º Vice-Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB)
Relator: Sarney Filho (PV)
Titulares Suplentes

PT
Dr. Rosinha Leonardo Monteiro
Henrique Afonso Walter Pinheiro
Neyde Aparecida Zé Geraldo
Zico Bronzeado 1 vaga

PMDB
Gervásio Oliveira vaga do PDT Max Rosenmann
Leandro Vilela 2 vagas
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

Bloco PFL, PRONA
Robson Tuma (Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

2 vagas

1 vaga
PP

Benedito de Lira Roberto Balestra (Licenciado)
Francisco Garcia 1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Thelma de Oliveira
Hamilton Casara vaga do Bloco PL, PSL 1 vaga
Nilson Pinto

PTB
Josué Bengtson Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Pastor Reinaldo

Bloco PL, PSL
Coronel Alves Badu Picanço
João Carlos Bacelar vaga do Bloco PFL,

PRONA Miguel de Souza

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PPS

Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Fernando Coruja
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Dr. Ribamar Alves 1 vaga
Maria Helena vaga do PPS

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho Edson Duarte

Fernando Gabeira vaga do Bloco PFL,

PRONA

Secretário(a): Saulo Augusto
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6276/6252
FAX: 216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DO TRÁFICO

DE ARMAS.
Presidente: Moroni Torgan (PFL)
1º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Josias Quintal (PSB)
3º Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
Relator: Paulo Pimenta (PT)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Couto Antonio Carlos Biscaia
Odair Cunha Iriny Lopes
Paulo Pimenta José Eduardo Cardozo
1 vaga Zico Bronzeado

PMDB
Gervásio Oliveira Cabo Júlio
Mauro Lopes Gilberto Nascimento
Nelson Trad 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga vaga do PTB Abelardo Lupion
Laura Carneiro Eduardo Sciarra
Moroni Torgan Onyx Lorenzoni
Robson Tuma

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa
João Campos Zulaiê Cobra vaga do PTB

1 vaga
PP

Nilton Baiano Francisco Appio
Reginaldo Germano Mário Negromonte

PTB
Arnaldo Faria de Sá Luiz Antonio Fleury
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PL
Coronel Alves Medeiros
Neucimar Fraga Wanderval Santos

PPS
Colbert Martins Raul Jungmann

PSB
Josias Quintal vaga do PMDB Gonzaga Patriota
Paulo Baltazar

PDT
Pompeo de Mattos Enio Bacci

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Edson Duarte Jovino Cândido
Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6210/6252
FAX: 216-6285

REQUER A INSTALAÇÃO DE COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR E TOMAR MEDIDAS CABÍVEIS

NAS DENÚNCIAS DE DESVIO DE VERBAS FEDERAIS
RELATIVAS À SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Titulares Suplentes



PT
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
(Dep. do PMR ocupa a vaga)

PFL
Laura Carneiro

PSB
Alexandre Cardoso

PC do B
Jandira Feghali

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

PMR
José Divino vaga do PMDB

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES DO ASSASSINATO DOS AUDITORES

FISCAIS E DO MOTORISTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO,
NA REGIÃO NOROESTE DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE

UNAÍ.
Coordenador: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Carlos Mota (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde
Luiz Eduardo Greenhalgh
Virgílio Guimarães

PFL
José Roberto Arruda

PSDB
Eduardo Barbosa

PTB
Arnaldo Faria de Sá

PSB
Carlos Mota

PDT
Sérgio Miranda

PPS
Colbert Martins
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE SUCESSIVOS ATAQUES,

SEGUIDOS DE MORTE, PRATICADOS CONTRA
MORADORES DE RUA NA CIDADE DE SÃO PAULO.

Coordenador: Orlando Fantazzini (PSOL)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Eduardo Greenhalgh
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Gilberto Nascimento
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti (Licenciado)

PP
Celso Russomanno

PSDB
Zulaiê Cobra

PTB
Arnaldo Faria de Sá
Jefferson Campos vaga do PMDB

Bloco PL, PSL
Wanderval Santos

PPS

Geraldo Thadeu
PSB

Luiza Erundina
PSOL

Orlando Fantazzini vaga do PT

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VERIFICAR, "IN LOCO",
AS CAUSAS DO INCÊNDIO E BUSCAR CONHECIMENTO

PARA QUE AS POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS POSSAM
DESENVOLVER O ESTADO DE RORAIMA.

Titulares Suplentes
PT

Josias Gomes
Professor Luizinho
Zico Bronzeado
1 vaga

PMDB
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PFL
Francisco Rodrigues

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB

Pastor Frankembergen
PP

Suely Campos
PDT

Dr. Rodolfo Pereira
PC do B

Vanessa Grazziotin
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A REALIZAR VISITAS ÀS
INSTALAÇÕES DE ENRIQUECIMENTO DE URÂNIO

LOCALIZADAS EM RESENDE - RJ, EM CAITITÉ - BA EM
OUTROS MUNICÍPIOS, E ELABORAR RELATÓRIO
DESCRITIVO, CONTENDO ANÁLISE E AVALIAÇÃO

CIRCUNSTANCIAL DOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS
OBSERVADOS NO PROJETO NUCLEAR BRASILEIRO.

Titulares Suplentes
PMDB

Moreira Franco
PFL

Carlos Melles
Ivan Ranzolin
Marcos de Jesus
Murilo Zauith
Robério Nunes

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio

PP
Feu Rosa
Jair Bolsonaro

PDT
João Herrmann Neto

PV
Edson Duarte
Fernando Gabeira

PSOL
Maninha
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR OS
TRABALHOS RELACIONADOS À CHACINA OCORRIDA NA

BAIXADA FLUMINENSE, INCLUSIVE A APURAÇÃO QUE VEM
SENDO FEITA PELOS ÓRGÃOS POLICIAIS.

Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares Suplentes

PT



Antonio Carlos Biscaia
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho vaga do PP

Nelson Bornier
Bloco PFL, PRONA

Aldir Cabral
PSDB

1 vaga
PP

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PTB

1 vaga
PL

Reinaldo Betão
PDT

André Costa vaga do PT

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VISITAR A BAHIA E
AVERIGUAR AS RAZÕES DO CONFLITO ENTRE OS

MÉDICOS BAIANOS E OS PLANOS DE SAÚDE.
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin
Guilherme Menezes
Nelson Pellegrino

PMDB
Geddel Vieira Lima
Jorge Alberto

Bloco PFL, PRONA
José Rocha
1 vaga

PP
Nilton Baiano
Vanderlei Assis

PSDB
João Almeida

PTB
Jonival Lucas Junior

Bloco PL, PSL
Amauri Gasques

PPS
Colbert Martins

PSB
Jorge Gomes

PC do B
Alice Portugal
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVERIGUAR A
SITUAÇÃO DE CONFLITO EXISTENTE ENTRE OS

MORADORES E O IBAMA, NO ENTORNO DO PARQUE
NACIONAL DO IGUAÇU, NO ESTADO DO PARANÁ.

Titulares Suplentes
PT

Assis Miguel do Couto
PMDB

Osmar Serraglio
PFL

Eduardo Sciarra
PSDB

Luiz Carlos Hauly
PP

Nelson Meurer
PTB

Alex Canziani
PV

Fernando Gabeira

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE O ENVENENAMENTO DE ANIMAIS
OCORRIDO NA FUNDAÇÃO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO.

Coordenador: Marcelo Ortiz (PV)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro
Roberto Gouveia

PMDB
Ann Pontes
(Dep. do PV ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Robson Tuma
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PP
Ildeu Araujo
Professor Irapuan Teixeira

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Bloco PL, PSL
Amauri Gasques

PPS
Geraldo Thadeu

PSB
1 vaga

PV
Edson Duarte vaga do PMDB

Marcelo Ortiz
Sarney Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6209/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE OS CONFRONTOS ENTRE OS

GARIMPEIROS E ÍNDIOS CINTA-LARGA PELA EXPLORAÇÃO
ILEGAL DO GARIMPO DE DIAMANTES NA RESERVA

ROOSEVELT, SITUADA NO SUL DE RONDÔNIA.
Coordenador: Alberto Fraga (PFL)
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil
Eduardo Valverde

PFL
Alberto Fraga

PP
Agnaldo Muniz
Luis Carlos Heinze

PTB
Nilton Capixaba

PL
Miguel de Souza

PCdoB
Perpétua Almeida

PV
Edson Duarte
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VISITAR AS UNIDADES
PRISIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO



RIO DE JANEIRO E DESENVOLVER DIÁLOGO COM AS
AUTORIDADES DO ESTADO PERTINENTES À ÁREA, COM
VISTAS A BUSCAR SOLUÇÃO PARA A GRAVE CRISE DO

SETOR.
Coordenador: Mário Heringer (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Gilberto Nascimento
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Almir Moura vaga do Bloco PL, PSL

Laura Carneiro
PP

Reginaldo Germano
PSDB

(Dep. do PPS ocupa a vaga)
Bloco PL, PSL

Wanderval Santos
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PSB
Alexandre Cardoso
Josias Quintal vaga do PMDB

PDT
Mário Heringer

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6209/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM

DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTDA., ATINGINDO MUNICÍPIOS DOS ESTADOS DE MINAS

GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (PDT)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros
Leonardo Monteiro

PMDB
Luiz Bittencourt
Nelson Bornier

PP
Julio Lopes

PTB
Sandro Matos

PDT
Renato Cozzolino

PV
Edson Duarte
Fernando Gabeira
Jovino Cândido
Leonardo Mattos
Marcelo Ortiz
Sarney Filho

PSC
Deley
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EFETUAR ESTUDO
EM RELAÇÃO AOS PROJETOS EM TRAMITAÇÃO
REFERENTES AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE E À REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL E
OFERECER INDICATIVO À CASA SOBRE A MATÉRIA.

Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Relator: Vicente Cascione (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Durval Orlato
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Terezinha Fernandes

PFL
Ivan Ranzolin vaga do PP

Laura Carneiro
Zelinda Novaes
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Ann Pontes
Osmar Serraglio
Rose de Freitas

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira

PP
Darci Coelho vaga do PFL

(Dep. do PFL ocupa a vaga)
1 vaga

PTB
Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Carlos Mota vaga do PL

Luiza Erundina
PPS

Rogério Teófilo
PDT

Severiano Alves
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6276/6232
FAX: 216-6225

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A, NO PRAZO DE 20
DIAS, EXAMINAR E OFERECER UM INDICATIVO AO
PLENÁRIO REFERENTE AO PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO Nº 383, DE 2003, QUE "SUSTA O DECRETO N°
3.860, DE 9 DE JULHO DE 2001, QUE DISPÕE SOBRE A

ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR, A AVALIAÇÃO DE
CURSOS E INSTITUIÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
INCLUINDO O RECADASTRAMENTO DAS UNIVERSIDADES.
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi

PMDB
Gastão Vieira

PFL
Paulo Magalhães

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Professora Raquel Teixeira (Licenciado)
Secretário(a): -
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