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

nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1, DE 2006-CN

Mantém no Anexo VI da Lei nº 11.100/2005 (L0A/2005) o subtítulo 
18.544.0515.3715.0031 (Construção da Barragem Berizal no Estado de Minas Gerais – No Esta-
do de Minas Gerais), sob responsabilidade da Unidade Orçamentária 53.204, e dá outras pro-
vidências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica mantido no Anexo VI – Subtítulos Relativos a Obras e Serviços com Indícios de Irregula-

ridades Graves da Lei nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005, o subtítulo 18.544.0515.3715.0031 (Construção da 
Barragem Berizal no Estado de Minas Gerais – No Estado de Minas Gerais), sob responsabilidade da Unidade 
Orçamentária 53.204.

Parágrafo único. O bloqueio mencionado no caput não impede a liberação de recursos orçamentários 
e financeiros destinados a despesas com a preservação de panes das obras já executadas e com a contratação 
de estudos técnicos para verificar a viabilidade econômica do empreendimento.

Art. 2º A execução orçamentária e financeira do programa de trabalho de que trata o art. 1º deste De-
creto Legislativo limitar-se-á à preservação de parte das obras já executadas, especialmente do vertedouro, e à 
contratação de estudos técnicos para dirimir dúvidas sobre a vida útil do empreendimento e, em conseqüência, 
acerca da sua viabilidade econômica.

Art. 3º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução das obras 
mencionadas no art. 1º deste Decreto Legislativo, encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 
166, § 1º, da Constituição Federal.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 25 de janeiro de 2006. Senador. – Renan Calheiros, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2, de 2006-CN

Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.100/2005 (LOA/2005) o empreendimento “Transfe-
rência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salangô com 3.216 Ha no Estado Do Maranhão – no 
Estado do Maranhão”, sem dotação consignada no orçamento corrente, sob responsabilidade 
da UO 53.101 (Ministério da Integração Nacional).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI da Lei nº 11.100/2005 (LOA/2005) o empreendimento “Transferência 

Da Gestão Do Perímetro De Irrigação Salangô Com 3.216 Ha no Estado Do Maranhão – No Estado Do Mara-
nhão”, sem dotação consignada no orçamento corrente, sob responsabilidade da UO 53.101 (Ministério da Inte-
gração Nacional).

Art.  2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 25 de janeiro de 2006. – Senador Renan Calheiros, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, 
nos ternos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 3 , DE  2006-CN

Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.100/2005 (LOA/2005) o Contrato nº 4500007623, 
referente à execução de projeto executivo, fornecimento total de materiais, obras civis e monta-
gem eletromecânica da Linha de Transmissão 230 kV Coxipó/Jauru, circuito duplo (12 cabos CAA 
795 MCM TERN – 6.032t; e estruturas metálicas — 8.lOOt), com 360 km de extensão, realizado 
com recursos consignados no empreendimento “EXPANSÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATO GROSSO (ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 365 KM 
DE LINHA DE TRANSMISSÃO, IMPLANTAÇÃO DA SE JAURU (MT) 400 MVA) E REFORÇO NAS 
SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS EQUIVALENTE A 563 MVA - NO ESTADO DO MATO GROSSO”, 
sem dotação consignada no orçamento de 2005, sob responsabilidade da UO 32.224 (Centrais 
Elétricas do Norte do Brasil S.A.).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI da Lei nº 11.100/2005 (LOA/2005) o Contrato nº 4500007623, refe-

rente à execução de projeto executivo, fornecimento total de materiais, obras civis e montagem eletromecânica 
da Linha de Transmissão 230 kV Coxipó/Jauru, circuito duplo (12 cabos CAA 795 MCM TERN – 6.032t; e estru-
turas metálicas – 8. lOOt), com 360 km de extensão, realizado com recursos consignados no empreendimento 
“EXPANSÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATO GROSSO (ACRÉSCIMO DE 
APROXIMADAMENTE 365 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO, IMPLANTAÇÃO DA SE JAURU (MI) 400 MVA) E 
REFORÇO NAS SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS EQUIVALENTE A 563 MVA – NO ESTADO DO MATO GROS-
SO”, sem dotação consignada no orçamento de 2005, sob responsabilidade da UO 32.224 (Centrais Elétricas do 
Norte do Brasil S.A.).

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico–financeiro da execução das obras 
mencionadas no art. 1º deste Decreto Legislativo, encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 
166, § 1º, da Constituição Federal.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 25 de janeiro de 2006. – Senador Renan Calheiros, Presidente.
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ção judicial de débitos com a Secretaria da Receita 
Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
e o Instituto Nacional do Seguro Social e dá outras 
providências. .......................................................... 04079

Nº 6.478/2006 – Do Sr. Albérico Filho – Al-
tera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
para dispor sobre a idade mínima de obtenção do 
documento de habilitação, nas condições que es-
pecifica. .................................................................. 04081

Nº 6.480/2006 – Do Sr. Vanderlei Assis – Al-
tera a Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, 
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belecer o pagamento em espécie. ......................... 04082

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 2.100/2006 – Do Sr. João Caldas – Susta a 
aplicação do Decreto nº 2.745, de 24 de agosto de 
1998, que aprova o Regulamento do Procedimento 
Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S..A 
– PETROBRÁS, previsto na Lei nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997. ..................................................... 04083

INDICAÇÕES

Nº 7.547/2006 – Do Sr. Geraldo Resende 
– Sugere a fiscalização, auditoria e/ou tomada de 
contas pela Controladoria-Geral da União – CGU, 
sobre o Contrato de Doação cuja Doadora é a União, 
por intermédio do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome – MDS e da Companhia 
Nacional de Abastecimento – CONAB, e como Do-
natário o Município de Dourados, tendo por objeto 
o veículo Fiat Ducato Minibus, placa JDV 7682, 
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Chassi 93W231M2141015954, fabricação e modelo 
2004, cor Branca, doado ao Programa Fome Zero 
pela Fiat Automóveis S/A, por meio da Nota Fiscal 
133.437, de 11 de Maio de 2004, destinado pela 
Portaria Ministerial nº 183/MDS, de 14 de Abril de 
2004, à CONAB. .................................................... 04083

Nº 7.548/2006 – Do Sr. Geraldo Resende 
– Sugere a instauração de Procedimento Adminis-
trativo para averiguação, de fiscalização e/ou au-
ditoria pelo Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome – MDS, sobre o Contrato de 
Doação cuja Doadora é a União, por intermédio do 
MDS e da Companhia Nacional de Abastecimento 
– CONAB, e como Donatário o Município de Doura-
dos, tendo por objeto o veículo Fiat Ducato Minibus, 
placa JDV 7682, Chassi 93W231M2141015954, 
fabricação e modelo 2004, cor Branca, doado ao 
Programa Fome Zero pela Fiat Automóveis S/A, 
por meio da Nota Fiscal 133.437 de 11 de Maio de 
2004, destinado pela Portaria Ministerial 183/MDS 
de 14 de Abril de 2004, à CONAB. ........................ 04085

Nº 7.549/2006 – Do Sr. Paulo Delgado – Suge-
re ao Ministro da Educação, Sr. Fernando Haddad, 
a inclusão de critério sobre a exclusão de cursos, 
habilitações ou instituições com avaliação negati-
va do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior – SINAES. ............................................... 04086

Nº 7.550/2006 – Do Sr. João Grandão – Su-
gere ao Poder Executivo, por meio do Ministério do 
Turismo, para que este envie a Ponta Porã equipe 
técnica, com os objetivos que explicita. ................. 04087

Nº 7.551/2006 – Do Sr. Carlos Nader – Sugere 
ao Ministério da Saúde a implantação de ações de 
aparelhamento e adequação em Unidade de Saúde 
no Município de Volta Redonda – RJ. .................... 04088

Nº 7.552/2006 – Do Sr. Carlos Nader – Sugere 
ao Ministério da Saúde a implantação de ações de 
aparelhamento e adequação em Unidade de Saúde 
no Município de Valença – RJ. .............................. 04088

Nº 7.553/2006 – Do Sr. Carlos Nader – Sugere 
ao Ministério da Saúde a implantação de ações de 
aparelhamento e adequação em Unidade de Saúde 
no Município de Varre-Sai-RJ. ............................... 04088

Nº 7.554/2006 – Do Sr. Carlos Nader – Sugere 
ao Ministério da Saúde a implantação de ações de 
aparelhamento e adequação em Unidade de Saúde 
no Município de Vassouras – RJ. ........................... 04089

Nº 7.561/2006 – Do Sr. Carlos Nader – Sugere 
ao Ministério da Saúde a implantação de ações de 
aparelhamento e adequação em Unidade de Saúde 
no Município de Tanguá – RJ. ............................... 04089

Nº7.562/2006 – Do Sr. Carlos Nader – Sugere 
ao Ministério da Saúde a implantação de ações de 
aparelhamento e adequação em Unidade de Saúde 
no Município de Teresópolis – RJ. ......................... 04089

Nº 7.569/2006 – Do Sr. Carlos Nader – Sugere 
ao Ministério da Saúde a implantação de ações de 

aparelhamento e adequação em Unidade de Saúde 
no Município de São José do Rio Preto – RJ. ....... 04089

Nº 7.570/2006 – Do Sr. Carlos Nader – Sugere 
ao Ministério da Saúde a implantação de ações de 
aparelhamento e adequação em Unidade de Saúde 
no Município do Rio de Janeiro – RJ. .................... 04090

Nº 7.577/2006 – Do Sr. Carlos Nader – Sugere 
ao Ministério da Saúde a implantação de ações de 
aparelhamento e adequação em Unidade de Saúde 
no Município de Rio das Flores – RJ. .................... 04090

Nº 7.578/2006 – Do Sr. Carlos Nader – Sugere 
ao Ministério da Saúde a implantação de ações de 
aparelhamento e adequação em Unidade de Saúde 
no Município de Rio Claro – RJ. ............................ 04090

Nº7.585/2006 – Do Sr. Carlos Nader – Suge-
re ao Ministério da Saúde a implantação de ações 
de aparelhamento e adequação em Unidade de 
Saúde no Município de Porciúncula – RJ. .......... 04090

Nº 7.586/2006 – Do Sr. Carlos Nader – Sugere 
ao Ministério da Saúde a implantação de ações de 
aparelhamento e adequação em Unidade de Saúde 
no Município de Porto Real – RJ. .......................... 04091

Nº 7.593/2006 – Do Sr. Carlos Nader – Suge-
re ao Ministério da Saúde a implantação de ações 
de aparelhamento e adequação em Unidade de 
Saúde no Município de Paraíba do Sul – RJ. ...... 04091

Nº7.594/2006 – Do Sr. Carlos Nader – Sugere 
ao Ministério da Saúde a implantação de ações de 
aparelhamento e adequação em Unidade de Saúde 
no Município de Paraty – RJ. ................................. 04091

REQUERIMENTOS

Nº 3.511/05 – Do Senhor Deputado Alberto 
Goldman, Líder do PSDB, requerendo a tramitação 
conjunta das PEC’s nºs 447/05 e 157/03. ............. 04091

Nº 3.502/05 – Do Senhor Deputado Ronaldo 
Caiado, Presidente da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Ru-
ral, requerendo a revisão do despacho exarado ao 
Requerimento nº 3.326/05. .................................... 04092

2 – ATA DA 14ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 5ª SESSÃO LE-
GISLATIVA EXTRAORDINÁRIA, DA 52ª LEGIS-
LATURA, EM 25 DE JANEIRO DE 2006

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

anterior
III – Leitura do expediente
SESSÃO ORDINÁRIA DE 25-1-06
PRESIDENTE  (Inocêncio Oliveira) – Lei-

tura de decisão da Mesa Diretora de desistência 
da publicação de parecer do Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar sobre a Representação nº 55, 
de 2005, contra o Deputado Wanderval Santos. . 04145

IV – Pequeno Expediente
MARIÂNGELA  DUARTE (PT, SP. Pela ordem.) 

– Justificativa da ausência da oradora na sessão 
extraordinária realizada na presente data. ............ 04145
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PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Deter-
minação do registro de presença da Deputada Ma-
riângela Duarte na sessão extraordinária. ............. 04146

COSTA  FERREIRA (PSC – MA) – Acerto da 
aprovação pela Casa, em primeiro turno, da pro-
posta de emenda à Constituição sobre a criação 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais de Educação – FUNDEB. .............................. 04146

MAURO  BENEVIDES (PMDB – CE) – Trans-
curso do Dia do Aposentado. Comemoração do Dia 
do Carteiro. ............................................................ 04146

GUILHERME  MENEZES (PT – BA) – Eleva-
ção do valor do salário mínimo para 350 reais. ..... 04147

CARLOS  SANTANA (PT – RJ) – Transcurso 
do Dia do Carteiro. Repúdio à ação declaratória de 
inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Federal 
nº 11.204, de 2005, sobre a prorrogação de contra-
tos trabalhistas de agentes de combate a doenças 
endêmicas, ajuizada pelo Ministério Público Federal 
junto ao Supremo Tribunal Federal. ....................... 04148

SIMÃO  SESSIM (PP – RJ) – Encaminha-
mento de expediente ao Secretário de Estado de 
Transportes do Rio de Janeiro, Augusto Ariston, a 
respeito do fechamento da bilheteria da passarela 
de acesso à plataforma da estação ferroviária de 
Nilópolis. ................................................................ 04149

DR . HELENO (PSC – RJ) – Transcurso do 
61º aniversário de criação da Fundação de Segu-
ridade Social – GEAP. ............................................ 04150

ASDRUBAL  BENTES (PMDB – PA) – Ame-
aça de conflitos na região sul do Estado do Pará 
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nicípio de Ourilândia do Norte. .............................. 04151

EDINHO  BEZ (PMDB – SC) – Fornecimento 
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ligações locais com o custo e a duração das cha-
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sobre a obrigatoriedade da ampla divulgação das 
tarifas praticadas pelas prestadoras de serviço te-
lefônico fixo comutado e de serviço móvel celular. 04151

ROGÉRIO  TEÓFILO (PPS – AL) – Transcur-
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Federal de Alagoas.  .............................................. 04151
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CORIOLANO  SALES (PFL – BA) – Instala-
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THELMA  DE OLIVEIRA (PSDB – MT) – Enca-
minhamento de indicação ao Ministro da Educação, 
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LINCOLN  PORTELA (PL – MG) – Prospe-
ridade do setor de turismo no circuito histórico do 
Estado de Minas Gerais. ....................................... 04153

PAULO  FEIJÓ (PSDB – RJ) – Expectativa 
quanto à implementação do processo de igualdade 
social prometido pelo Partido dos Trabalhadores. 
Improdutividade do Governo petista. Defesa de 
instalação de refinaria da PETROBRAS na região 
norte do Estado do Rio de Janeiro. Reiteração dos 
princípios norteadores da atuação parlamentar do 
orador. .................................................................... 04154

ZÉ  GERALDO (PT – PA) – Garantia pelo 
Ministério dos Transportes de recursos para recu-
peração de trechos das BRs 163 e 230 no Estado 
do Pará. ................................................................. 04155

PASTOR  FRANKEMBERGEN (PTB – RR) 
– Transcurso do Dia dos Correios e Telégrafos e do 
Dia do Carteiro. ...................................................... 04155

ALMERINDA  DE CARVALHO (PMDB – RJ) 
– Apresentação de proposição. ............................. 04156

POMPEO  DE MATTOS (PDT – RS) – So-
licitação ao Ministro da Integração Nacional, Ciro 
Gomes, de liberação de recursos aos Municípios 
atingidos pela seca no Estado do Rio Grande do Sul. 
Editorial sobre a verticalização das coligações par-
tidárias, publicado pelo jornal Folha de S.Paulo. ... 04156

SELMA  SCHONS (PT – PR) – Regozijo com 
a aprovação da proposta de emenda à Constituição 
sobre a criação do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Apre-
sentação de proposição. ........................................ 04157

GERALDO  RESENDE (PPS – MS) – Apre-
sentação de requerimento de informações à Casa 
Civil da Presidência da República e ao Ministério dos 
Transportes acerca das licitações para as obras de 
tapa-buracos realizadas nas rodovias brasileiras. . 04158

FEU  ROSA (PP – ES. Discurso retirado pelo 
orador para revisão.) – Influência da impunidade na 
escalada da violência. Contribuição da Organização 
Não-Governamental Espírito Santo Unido contra o 
Crime para a elucidação de delitos no Estado do 
Espírito Santo. ....................................................... 04159

ADELOR  VIEIRA (PMDB – SC) – Apresen-
tação de proposição. ............................................. 04159

MARIÂNGELA  DUARTE (PT – SP) – Acerto 
da aprovação pela Casa, em primeiro turno, da pro-
posta de emenda à Constituição sobre a criação do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
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ponesa. .................................................................. 04159
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MARIA  DO ROSÁRIO (PT – RS) – Escla-
recimento acerca do disposto no Projeto de Lei nº 
2.654, de 2003, sobre a aplicação de castigos físi-
cos em menores. ................................................... 04162
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mantidos pela Previdência Social. Concessão de 
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e Justiça e de Cidadania, o Sr. Deputado JOSÉ 
EDUARDO CARDOZO (PT – SP). ........................ 04214

JORGE PINHEIRO (PL, DF. Pela ordem.) 
– Contrariedade à inclusão da Fazenda Imperial 
na área do Parque Nacional de Brasília. ............... 04215
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a inclusão de adicional de periculosidade nos ven-
cimentos dos carteiros. .......................................... 04537

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Agradecimen-
to às bancadas dos Estados de Rondônia e Mato 
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CALHEIROS (PCdoB – PE), MORONI TORGAN 
(PFL – CE), RAUL JUNGMANN (PPS – PE), MIRO 
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NONÔ (PFL – AL). ................................................. 04563
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25.1.06.  ................................................................. 04606
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d) Exonerar: Leila de Oliveira Nobre, Márcio 
Lopes Cançado, Ramzi Omar Muhsen, Thiago Ki-
koyoshi Takeda, Willami Medeiros de Morais. ........ 04625

e) Nomear: Carla Luciane da Silva Sousa, 
Fausto Roberto Barragan Clavijo, Lisiane Laris-
sa Sales Gomes , Márcio Lopes Cançado, Sheila 
Monteiro Ramalho, Thiago Kikoyoshi Takeda, Vânia 
Cristina Almeida Silveira Cardoso. ........................ 04625

7 – PORTARIA nº 107/06, da Primeira Se-
cretaria, referente a credenciamento de entidade. 04626

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

Inocêncio Oliveira
Geraldo Resende
Mário Heringer

PARÁ

RAIMUNDO SANTOS PL
Total de Pará: 1

AMAZONAS

PAUDERNEY AVELINO PFL
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 2

MARANHÃO

CÉSAR BANDEIRA PFL
DR. RIBAMAR ALVES PSB
NEIVA MOREIRA PDT
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

ANTONIO CAMBRAIA PSDB
BISMARCK MAIA PSDB
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
Total de Ceará: 3

RIO GRANDE DO NORTE

FÁTIMA BEZERRA PT
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

LUIZ COUTO PT
PHILEMON RODRIGUES PTB
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

GONZAGA PATRIOTA PSB
Total de Pernambuco: 1

BAHIA

CORIOLANO SALES PFL
LUIZ CARREIRA PFL
WALTER PINHEIRO PT
ZELINDA NOVAES PFL
Total de Bahia: 4

MINAS GERAIS

ADEMIR CAMILO PDT
DR. FRANCISCO GONÇALVES PPS
EDUARDO BARBOSA PSDB
JAIME MARTINS PL
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT
Total de Minas Gerais: 6

 RIO DE JANEIRO

ALMIR MOURA PFL
CARLOS SANTANA PT
EDUARDO CUNHA PMDB
FRANCISCO DORNELLES PP
LUIZ SÉRGIO PT
PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO GRIPP PL
Total de Rio de Janeiro: 7

SÃO PAULO

ARLINDO CHINAGLIA PT
EDINHO MONTEMOR PSB
JAMIL MURAD PCdoB
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
MARIÂNGELA DUARTE PT
MEDEIROS PL
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
RICARDO BERZOINI PT
Total de São Paulo: 9

Ata da 13ª Sessão, Extraordinária, Matutina,  
da 5ª Sessão Legislativa Extraordinária,  

da 52ª Legislatura, em 25 de janeiro de 2006
Presidência dos Srs. Aldo Rebelo, Presidente; José Thomaz Nonô, 1º Vice-Presidente; 

Inocêncio Oliveira, 1º Secretário; Jorge Alberto, 2º Suplente de Secretário; Carlos Nader,  
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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MATO GROSSO

CARLOS ABICALIL PT
Total de Mato Grosso: 1

GOIÁS

JOÃO CAMPOS PSDB
PEDRO CANEDO PP
PEDRO CHAVES PMDB
RUBENS OTONI PT
Total de Goiás: 4

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB
DR. ROSINHA PT
RICARDO BARROS PP
Total de Paraná: 3

SANTA CATARINA

ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

AFONSO HAMM PP
FRANCISCO TURRA PP
MILTON CARDIAS PTB
ORLANDO DESCONSI PT
PASTOR REINALDO PTB
Total de Rio Grande do Sul: 5

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista 
de presença registra na Casa o comparecimento de 56 
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. GERALDO RESENDE, 2º Suplente de 
Secretário, servindo como 2° Secretário, procede à 
leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem 
observações, aprovada.

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

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

III – EXPEDIENTE

MENSAGEM Nº 924, DE 2005 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 1.447/2005 – C. Civil

Submete, ao Congresso Nacional, o 
texto do Protocolo Facultativo ao Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Po-
líticos, adotado em Nova York, em 16 de 
dezembro de 1966, e do Segundo Proto-
colo Facultativo ao Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos, com vis-
tas à Abolição da Pena de Morte, adotado 
e proclamado pela Resolução 44/128, de 
15 de dezembro de 1989, da Assembléia 
Geral das Nações Unidas.

Despacho: Às Comissões de: Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Direitos Hu-
manos e Minorias; e Constituição e Justiça e 
de Cidadania Mérito e Art. 54, RICD.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

MENSAGEM Nº 924

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, Interino, 
o texto do Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos, adotado em Nova York, 
em 16 de dezembro de 1966, e do Segundo Protocolo 
Facultativo ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis 
e Políticos, com vistas à Abolição da Pena de Morte, 
adotado e proclamado pela Resolução 44/128, de 15 
de dezembro de 1989, da Assembléia Geral das Na-
ções Unidas.

Brasília, 27 de dezembro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 372 DDH/DNU/DAI-MRE – SHUM-BRAS

Brasília, 17 de outubro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
O Brasil aderiu ao Pacto Internacional sobre Direi-

tos Civis e Políticos em 24 de janeiro de 1992, após o 
retomo ao regime democrático haver criado as condições 
necessárias para a progressiva integração brasileira aos 
mecanismos internacionais de direitos humanos.
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2. O Brasil, não obstante, ao aderir ao Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, não 
aderiu a seus dois protocolos facultativos. A adesão 
do Brasil aos dois citados protocolos foi incluída en-
tre as recomendações do Comitê de Direitos Huma-
nos das Nações Unidas após o exame do Relatório 
Inicial do Estado brasileiro, em 1996. À luz da polí-
tica brasileira de direitos humanos, orientada para 
o aprofundamento da integração aos mecanismos 
internacionais de proteção, pareceria recomendável 
a adesão aos referidos instrumentos internacionais, 
mediante solicitação da necessária autorização do 
Congresso Nacional.

3. O (Primeiro) Protocolo Facultativo ao Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adota-
do em 16 de dezembro de 1966, ao prever a compe-
tência do Comitê de Direitos Humanos para receber 
e examinar petições individuais harmoniza-se com o 
reconhecimento pelo Brasil da legitimidade da preo-
cupação internacional com os direitos humanos e do 
interesse superior da proteção das possíveis vítimas, 
que passariam a dispor de mecanismo adicional de 
tutela contra eventuais violações.

4. O Brasil já reconhece a competência para o 
exame de casos individuais por parte de importantes 
órgãos internacionais de direitos humanos, nos âmbi-
tos global e regional, como a Comissão e a Corte In-
teramericanas de Direitos Humanos, o Comitê para a 
Eliminação da Discriminação Racial e o Comitê para 
a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres. O 
reconhecimento da competência do Comitê de Direitos 
Humanos para examinar petições de indivíduos que ale-
guem ser vítimas de violações dos dispositivos do Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos representaria 
o aprofundamento dessa vertente da política brasileira 
de direitos humanos.

5. O caráter subsidiário da instância internacio-
nal do Comitê com relação às instituições do Estado 
brasileiro estaria garantido pelos artigos 2º e 5.2.(b) 
do Protocolo Facultativo, que prevêem o prévio esgo-
tamento dos recursos internos disponíveis como con-
dição de admissibilidade das petições, excetuados ca-
sos de demora injustificada em sua aplicação. Conviria 
apenas, para resguardar o princípio da irretroatividade 
dos efeitos do tratado, que a eventual adesão fosse 
acompanhada de declaração interpretativa no sentido 
de que o Protocolo Facultativo só produz efeitos sobre 
fatos, atos ou omissões e sobre decisões relativas a 
fatos, atos ou omissões ocorridos após sua entrada 
em vigor para o Brasil.

6. A adesão do Brasil ao Segundo Protocolo Fa-
cultativo ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos, com vistas à Abolição da Pena de Morte, ado-
tado em 15 de dezembro de 1989, também seria com-
patível com as normas constitucionais sobre a matéria 
e com as posições defendidas pelo país em distintos 
foros internacionais de direitos humanos. Nos termos 
do Segundo Protocolo Facultativo, nenhum indivíduo 
sujeito à jurisdição de um Estado-Parte será execu-
tado e os Estados-Partes deverão tomar as medidas 
adequadas para abolir a pena de morte no âmbito da 
sua jurisdição.

7. O Segundo Protocolo, não obstante, contempla 
expressamente em seu artigo 2º a possibilidade de que 
seja formulada, no momento da ratificação ou adesão, 
reserva que preveja a aplicação da pena de morte em 
tempo de guerra, em razão de condenação por infração 
penal de natureza militar de gravidade extrema cometi-
da em tempo de guerra, o que se coaduna com a cláu-
sula pétrea da Constituição Federal que proíbe a pena 
de morte, exceto apenas em caso de guerra declarada 
(Art. 5º, XLVII, a). Caberia, assim, apenas formular, por 
ocasião de eventual adesão brasileira, a mencionada 
reserva, de modo a compatibilizar as disposições da 
norma internacional com o comando constitucional.

8. O Brasil já aderiu, desde 1998, ao Protocolo à 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos relativo 
à Abolição da Pena de Morte, adotado em 8 de junho 
de 1990, com disposições similares, no âmbito regio-
nal, àquelas contidas no Segundo Protocolo Faculta-
tivo. Apóia, ademais, em distintos foros internacionais 
de direitos humanos, especialmente na Comissão de 
Direitos Humanos das Nações Unidas, na Assembléia 
Geral das Nações Unidas e na Assembléia Geral dos 
Estados Americanos, a abolição progressiva da pena 
de morte e a moratória em sua aplicação por parte da-
queles Estados que ainda a mantêm. Convém salientar 
que desde 1855 não é aplicada a pena de morte no 
país, nem mesmo naquelas exceções constitucional-
mente autorizadas.

9. Diante do exposto, permito-me propor que o 
Brasil adira ao Protocolo Facultativo ao Pacto Interna-
cional sobre Direitos Civis e Políticos e ao Segundo 
Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre Di-
reitos Civis e Políticos, com vistas à Abolição da Pena 
de Morte, para o que submeto à elevada consideração 
de Vossa Excelência o anexo Projeto de Mensagem 
ao Congresso Nacional.

Respeitosamente, – Samuel Pinheiro Guima-
rães Neto. 
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MENSAGEM Nº 14, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 19/06 (C. Civil)

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto da Convenção Interna-
cional sobre Salvamento Marítimo, celebra-
da em Londres, em 28 de abril de 1989.

Despacho: Às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Meio am-
biente e Desenvolvimento Sustentável; Viação 
e Transportes; Constituição e Justiça e 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 Internacional sobre Salvamento Marítimo, 
celebrada em Londres, em 28 de abril de 1989.

Brasília, 10 de janeiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM N2 50/MRE

Brasília, 28 de fevereiro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
O acidente ocorrido em 1978 com o navio “Amo-

co Cádiz”, ocasionando o derramamento de toneladas 
de óleo no mar e causando grande prejuízo ao meio 
ambiente, chamou a atenção da comunidade interna-
cional para o salvamento de navios envolvendo riscos 
ambientais. Neste caso, o tempo perdido na consulta 
do comandante ao proprietário do navio foi fator im-
portante no derramamento, mostrando a necessidade 
do estabelecimento de regras definindo os deveres do 
comandante, do proprietário e do salvador. Assim, tanto 
a Organização Marítima Internacional (IMO) como o 
Comitê Marítimo Internacional (CMI) consideraram a 
necessidade de estudar certas questões legais para 
evitar aquele tipo de ocorrência. Imaginava-se, à época, 
uma nova convenção, onde deveria estar claro, além 
dos deveres dos envolvidos, o reconhecimento de que 
a atuação dos salvadores deveria ser incentivada e que 
as operações de salvamento deveriam não só visar ao 
salvamento de vidas, navios e bens, mas também à 
proteção do meio ambiente marinho.

2. Embora a Convenção relativa à Lei de Salva-
mento Marítimo, adotada em Bruxelas em 1910, na 
sua filosofia básica estivesse funcionando bem, ela 
não levava em consideração a questão da poluição. 

Desse modo, quem evitasse um grande acidente am-
biental, mas não conseguisse salvar o navio, ou a sua 
carga, nada recebia pelo seu trabalho. Havia, assim, 
pouco incentivo para o engajamento em operações de 
salvamento com reduzida chance de sucesso, mes-
mo que pudessem trazer grandes benefícios ao meio 
ambiente.

3. Em conseqüência, reconhecendo a crescente 
preocupação com a proteção do meio ambiente e con-
vencidos da necessidade de assegurar a disponibilidade 
de incentivos adequados àqueles que realizam opera-
ções de salvamento marítimo, os Estados Parte da IMO 
adotaram a Convenção Internacional sobre Salvamento 
Marítimo, 1989, (Salvage 1989). Esta Convenção bus-
ca corrigir as deficiências da Convenção de 1910, por 
meio do aumento da remuneração pelo salvamento, 
levando em conta a perícia e o esforço desenvolvido 
pelo salvador para prevenir ou minimizar o risco ao 
meio ambiente. Introduziu, também, uma “compensação 
especial” a ser paga para quem, mesmo tendo falhado 
no salvamento do navio ou da carga, tivesse prevenido 
ou minimizado um grande acidente ambiental, definido 
como aquele capaz de produzir “substanciais” danos 
físicos para a saúde do ser humano ou para a vida 
marinha, costeira, de águas interiores ou adjacentes, 
causadas por poluição, contaminação, incêndio, ex-
plosão ou outras ocorrências similares.

4. Tendo em vista a grande extensão da nossa 
costa e a importante dependência do tráfego marítimo 
nos campos petrolíferos brasileiros, o Grupo Intermi-
nisterial da Comissão Coordenadora dos Assuntos da 
Organização Marítima Internacional analisou os ins-
trumentos supracitados, que demonstraram que tan-
to a Convenção Salvage 1989 como a Convenção de 
1910 têm como objetivo básico a obtenção de regras 
internacionais uniformes com respeito às operações 
de salvamento; que o Brasil já é Parte da Convenção 
de 1910, pelo Decreto nº 10.773, de 18 de dezembro 
de 1914, e do seu Protocolo de 1967; e que a Conven-
ção Salvage 1989 atualiza e aperfeiçoa a Convenção 
relativa à Lei de Salvamento Marítimo de 1910.

5. A Convenção de 1910, a mais antiga em vigor 
sobre assuntos marítimos internacionais, constitui o 
instrumento legal para o trato jurídico dos assuntos 
de salvamento de bens e propriedades e foi adotada 
como base para todas as legislações nacionais sobre 
o mesmo assunto. Dentre essas, a Lei nº 7.203, de 3 
de julho de 1984, que dispõe sobre a assistência e 
salvamento de embarcação, coisa ou bem em perigo 
no mar, nos portos e nas vias navegáveis interiores, 
prescreve, em seu art. 10, §§ 2º e 3º, respectivamen-
te: “Nos casos em que, mesmo não havendo resultado 
útil do ato de assistência e salvamento, resultar terem 
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sido evitados danos a terceiros ou ao meio ambiente, 
ao salvador será sempre devido o reembolso das des-
pesas decorrentes, inclusive as perdas e danos”; e “Se 
não houver acordo entre as partes, o pagamento será 
fixado por arbitragem ou por tribunal competente”, já 
em consonância com a essência da nova Convenção. 
Assim, apresenta a Lei nº 7.203 preceitos semelhan-
tes àqueles contidos na Convenção, sendo que esta 
última particulariza as questões do salvamento, esta-
belecendo critérios que contribuirão para determinar o 
valor da recompensa pelo salvamento do bem.

6. Deve ser ressaltado que a Convenção Salvage 
1989 não interfere com o direito de estado costeiro de 
tomar medidas, de acordo com o Direito Consuetudi-
nário Internacional, para proteger suas costas e inte-
resses conexos de poluição ou ameaça de poluição 
originada de um acidente marítimo; não afeta qualquer 
disposição de lei nacional ou de qualquer convenção 
internacional relativa às operações de salvamento ma-
rítimo desenvolvidas ou controladas por autoridades 
públicas; bem como não colide com a Lei nº 7.542, de 
26 de setembro de 1986, que dispõe sobre a pesquisa, 

exploração, remoção e demolição de coisas ou bens 
afundados, submersos, encalhados e perdidos em 
águas sob jurisdição nacional, em terreno de marinha 
e seus acrescidos e em terrenos marginais, em decor-
rência de sinistro, alijamento ou fortuna do mar.

7. Cabe ainda destacar que a Convenção Sal-
vage 1989 está em vigor desde 14 de julho de 1996 
e conta, no momento, com quarenta e três Estados 
contratantes.

8. Tendo em vista o exposto, submeto à eleva-
da consideração de Vossa Excelência a proposta de 
adesão à Convenção Internacional sobre Salvamento 
Marítimo, 1989, uma vez que este instrumento inter-
nacional proporcionará uma maior proteção ao meio 
ambiente marinho brasileiro, por meio do incentivo às 
empresas de salvamento em caso de acidentes com 
poucas probabilidades de sucesso, além de apresentar 
o fundamento jurídico necessário ao estabelecimento 
do preço do salvamento e servir como estímulo ao in-
vestimento em modernas tecnologias de salvamento, 
aumentando a eficiência dessas operações.

Respeitosamente, Celso Luiz Nunes Amorim.
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ANEXO 1 
Entendimento Geral com relação aos Artigos 13 

e 14 da Convenção Internacional sobre 
 Salvamento Marítimo, 1989

Constitui entendimento geral da Conferência que, 
ao fixar uma recompensa nos termos do artigo 13 e ao 
estabelecer uma compensação especial prevista no ar-
tigo 14 da Convenção Internacional sobre Salvamento 
Marítimo, 1989, o tribunal com jurisdição sobre o caso 
não se encontre obrigado a fixar uma recompensa li-
mitada ao valor máximo do navio salvo e outros bens, 
nos termos do artigo 13, antes de fixar a compensação 
especial a ser paga nos termos do artigo 14.

ANEXO 2 
Resolução solicitando a alteração das  

Regras de York-Antuérpia, 1974

A Conferência Internacional Sobre Salvamento 
Marítimo, 1989, Tendo Adotado a Convenção Interna-
cional sobre Salvamento Marítimo, 1989,

Considerando que não pretende-se que os pa-
gamentos realizados de acordo com o Artigo 14 sejam 
pagos pela média geral, solicita ao Secretário-Geral da 
Organização Marítima Mundial que tome as medidas 
cabíveis para assegurar que seja aprovada com rapidez 
uma emenda às Regras de York –Antuérpia 1974, para 
assegurar que a compensação especial paga de acordo 
com o Artigo 14 não esteja sujeita à média geral.

ANEXO 3 
Resolução sobre a cooperação internacional 

para a implementação da Convenção 
 Internacional sobre Salvamento Marítimo, 1989

A Conferência Internacional sobre Salvamento 
Marítimo, 1989,

Ao adotar a Convenção Internacional sobre Sal-
vamento Marítimo, 1989 (doravante mencionada como 
“A Convenção”),

Considerando Desejável, que o maior número 
possível de Estados tome-se Parte da Convenção, 
Reconhecendo Que a entrada em vigor da Conven-
ção representará um importante fator adicional para 
a proteção do meio ambiente marinho, Considerando 
Que A Divulgação internacional e a ampla implemen-
tação da Convenção é da máxima importância para a 
consecução dos seus propósitos,

I Recomenda:
(a) que a Organização promova o conhecimento 

público da Convenção através da realização de semi-
nários, cursos ou simpósios;

(b) que as instituições de instrução criadas sob os 
auspícios da Organização incluam o estudo da Conven-
ção em seus cursos de estudos correspondentes.

II Solicita:
(a) que os Estados Membros transmitam à Orga-

nização o texto das leis, ordens, decretos, regulamen-
tos e outros instrumentos que eles promulguem com 
relação ás diversas questões que estejam dentro do 
âmbito de aplicação da Convenção;

(b) que os Estados Membros, após consultar a 
Organização, promovam o fornecimento de ajuda àque-
les Estados que solicitarem assistência técnica para 
a elaboração de leis, ordens, decretos, regulamentos 
e outros instrumentos necessários à implementação 
da Convenção; e

(c) que a Organização notifique os Estados Mem-
bros sobre qualquer comunicação que possa vir a re-
ceber de acordo com o Parágrafo II(a).

MENSAGEM Nº 15, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 
Aviso 20 (C. Civil)

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto do Acordo de Coope-
ração entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República 
Argelina Democrática e Popular no Campo 
de Proteção dos Vegetais e da Quarentena 
Vegetal, celebrado em Brasília, em 12 de 
maio de 2005.

Despacho: Às Comissões de: Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural; Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposta sujeita à aprecia-
ção do Plenário.

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

binado com o art. 84, inciso VIII da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto 
do Acordo de Cooperação entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
Argelina Democrática e Popular no Campo da Prote-
ção dos Vegetais e da Quarentena Vegetal, celebrado 
em Brasília, em 12 de maio de 2005.

Brasília, 10 de Janeiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.
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EM Nº 00220/DPB/DAI – MRE – EAGR–BRAS–
ARGL

Brasília, 27 de junho de 2005

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

xo Acordo de Cooperação entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
Argelina Democrática e Popular no Campo da Prote-
ção dos Vegetais e da Quarentena Vegetal, celebrado 
em Brasília, em 12 de maio de 2005, por ocasião da 
visita do Presidente argelino ao Brasil.

2. O referido instrumento tem por objetivo pro-
mover a cooperação técnica entre Brasil e Argélia 
no campo da proteção fitossanitária, controlando a 
disseminação de doenças e de parasitas de plantas, 
com base nas normas e regulamentos estabelecidos 

pela Convenção Internacional para a Proteção dos 
Vegetais.

3. Conforme prevê o Acordo, Brasil e Argélia deve-
rão informar-se mutuamente sobre a ocorrência, em seus 
territórios, de pragas e doenças de plantas e eventuais 
medidas adotadas para controle de surtos, contribuin-
do assim para a redução dos riscos de transmissão de 
doenças e parasitas de plantas de um país para outro.

4. O Acordo dispõe ainda sobre a conclusão de 
acordos referentes às condições fitossanitárias de im-
portação, exportação e de comercialização de plantas 
e de produtos de plantas entre os dois países.

5. Nessas condições, encaminho à alta conside-
ração de Vossa Excelência o anexo projeto de Mensa-
gem, que encaminha o referido acordo à apreciação 
do Congresso Nacional.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim
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MENSAGEM Nº 16, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 
Aviso 21/06 (C. Civil)

Submete à consideração do Congresso 
Nacional o texto do Acordo de Cooperação em 
Matéria Sanitária Veterinária entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Argelina Democrática e Popular, 
celebrado em Brasília, 12 de maio de 2005.

Despacho: Às Comissões de: Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 

Rural; Constituição e Justiça e de Cidadania 
(ART. 54 RICD).

Apreciação: Proposta sujeita à aprecia-
ção 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 em Matéria Sanitária Veterinária entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
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verno da República Argelina Democrática e Popular, 
celebrado em Brasília, em 12 de maio de 2005.

Brasília, 10 de janeiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva

EM Nº 221 DAI/DPB – MRE – PAIN-BRAS-ARGL

Brasília, 27 de junho de 2005.

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

Acordo de Cooperação em Matéria Sanitária Veterinária 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Argelina Democrática e Popular, 
celebrado em Brasília, em 12 de maio de 2005, por oca-
sião da visita do Presidente argelino ao Brasil.

2. O referido instrumento tem por objetivo pro-
mover a cooperação técnica entre Brasil e Argélia no 
campo da proteção sanitária, com vistas a facilitar as 
trocas comerciais de animais e de produtos de origem 
animal, preservando seus respectivos territórios de 
eventuais doenças dos animais ou zoonoses transmis-
síveis ao homem.

3. Conforme prevê o Acordo, Brasil e Argélia 
deverão informar-se mutuamente sobre a ocorrência, 
em seus territórios, de doenças infecciosas e parasi-
tárias dos animais incluídas na lista estabelecida pela 
Organização Mundial de Saúde Animal, bem como as 
medidas adotadas para controle de surtos, contribuin-
do assim para a redução dos riscos sobre sanidade 
animal de um país para outro.

4. O Acordo dispõe ainda sobre a conclusão de 
acordos referentes às condições sanitárias para impor-
tação, exportação e o trânsito de animais vivos e de 
produtos de origem animal entre os dois países.

5. À luz do exposto e com vistas ao encaminha-
mento do assunto à apreciação do Poder Legislativo, 
submeto à elevada consideração de Vossa Excelência 
projeto de Mensagem ao Congresso Nacional, junta-
mente com cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amo-
rim.



03990 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 03991 

MENSAGEM Nº 17, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 
Aviso 22/06 (C. Civil)

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Argentina relativo 
ao Intercâmbio de Estagiários, assinado em 
Buenos Aires, em 14 de agosto de 2001.

Despacho: Às Comissões de: Parlamen-
tar Conjunta do Mercosul; Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional; Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público; 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, combinado com 
o art. 84, inciso VIII da Constituição, submeto à elevada 
consideração de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, o texto do Acordo entre o Governo da 
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República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Argentina relativo ao Intercâmbio de Estagiários, assinado 
em Buenos Aires, em 14 de agosto de 2001.

Brasília, 10 de janeiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 486/DIM/DAI/DAM – MRE – CVIS

Brasília, 21 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 o texto do Acordo 
Relativo ao Intercâmbio de Estagiários entre o Gover-
no da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Argentina, celebrado em Buenos Aires, em 
14 de agosto de 2001.

2. O mencionado Acordo foi assinado com o objetivo 
de reforçar os laços de amizade e o entendimento mú-
tuo, na medida em que a simplificação de normas, para 

admissão de estrangeiros no âmbito da cooperação pro-
fissional e técnica entre empresas situadas em ambas as 
Partes, é um instrumento idôneo que visa a desenvolver 
a adequada capacitação de profissionais e peritos.

3. O Acordo facilitará o desenvolvimento do inter-
câmbio de estagiários, pessoas que venham a exercer 
temporariamente, no território da outra Parte, atividade 
remunerada de aperfeiçoamento profissional, reforçando 
as possibilidades de incremento rias relações bilaterais, 
de modo a consolidar a posição da Argentina como des-
tacado parceiro do Brasil no continente sul-americano.

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 Consti-
tuição Federal, submeto a Vossa Excelência cópias 
autenticadas do Acordo, juntamente com projeto de 
Mensagem ao Congresso Nacional.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.
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MENSAGEM Nº 21/2006 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 31/2006 – C. Civil

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto do Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República de Angola sobre Auxilio 
Jurídico Mútuo em Matéria Penal, assinado 
em Brasília, em 3 de maio de 2005.

Despacho: Às Comissões de: Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; e Constitui-

ção e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

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

binado com o art. 84, inciso VIII da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto 
do Acordo entre o Governo da República Federativa 
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do Brasil e o Governo da República de Angola sobre 
Auxilio Jurídico Mútuo em Matéria Penal, assinado em 
Brasília, em 3 de maio de 2005.

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

EM Nº 00271 DJ/DAÍ – PAIN –BRAS–ANGO

Brasília, 19 de agosto de 2005

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

de Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem 
que encaminha à apreciação parlamentar o Acordo 
sobre Auxilio Jurídico Mútuo em Matéria Penal, entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República de Angola, celebrado em Brasília, 
em 3 de maio de 2005.

2. O instrumento em apreço, firmado com o pro-
pósito de melhorar a eficácia de ambos países na in-
vestigação, ação penal e prevenção de crimes por meio 
de cooperação e auxílio jurídico mútuo em matéria 
penal, inscreve-se num contexto de ampla assistência 
que reflete a tendência atual no âmbito da cooperação 
jurídica internacional.

3. O texto do Acordo é compatível com outros 
instrumentos internacionais que visam à prestação de 
assistência mútua às Partes na medida em que prote-
ge a confidencialidade das solicitações e o sigilo das 
informações não necessárias à investigação. Prevê 
também artigo especifico que determina os procedi-
mentos a serem seguidos por ambas as Partes quanto 
à localização, imobilização, confisco, custódia e trans-
ferência de produtos do crime.

4. Por fim, cabe destacar que se cria mecanismo 
moderno que servirá para agilizar o intercâmbio e a 
assistência recíproca entre as Partes. Tal mecanismo 
consiste na designação do Ministério da Justiça do 
Brasil e do Ministério da Justiça de Angola para fun-
cionarem como Autoridades Centrais das Partes na 
aplicação do presente Acordo.

5. Com vistas a seu encaminhamento à aprecia-
ção do Congresso Nacional, submeto à elevada con-
sideração de Vossa Excelência projeto de Mensagem, 
juntamente com cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.,
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MENSAGEM Nº 27, DE 2006 
(do Poder Executivo) 

Aviso nº 36/2006 – C. Civil

Submete, à apreciação do Congresso 
Nacional, o ato constante da Portaria nº 

306, de 20 de agosto de 2004, que renova 
permissão outorgada à Rádio Mundo Jo-
vem Ltda., para explorar serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada 
no Município do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro.

– TVR 815/2006
Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 

306, de 20 de agosto de 2004, que renova permissão 
outorgada à Rádio Mundo Jovem Ltda., para explo-
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rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada no Município do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro.

Brasília, 17 de janeiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva

MC Nº 252 EM

Brasília 9 de setembro de 2004

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

inclusa Portaria, pela qual foi renovada, por dez anos, 
a partir de 27 de outubro de 2003, a permissão ou-
torgada à Rádio Mundo Jovem Ltda., para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no Município do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, cuja outorga 
foi deferida pela Podaria nº 190, de 20 de outubro de 
1983, publicada no Diário Oficial da União de 27 de 
outubro de 1983.

2. Observo que a renovação do prazo de vigên-
cia da outorga para explorar serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.

3. Cumpre ressaltar que o pedido foi analisado 
pelos órgãos técnicos desta Pasta e considerado de 
acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demons-
trando possuir a entidade as qualificações necessárias 
à renovação da permissão, o que levou este Ministério 
a deferir o pedido de renovação.

4. Nessa conformidade, e em observância aos 
termos do §3º do art. 223 da Constituição Federal, 
esclareço que o ato de renovação somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, 
acompanhado do Processo nº 53000.003251/03.

Respeitosamente, –  Eunicio Lopes de Oliveira.

MENSAGEM Nº 28, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 37/2006 – C. Civil

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional permissões às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, com 
fins exclusivamente educativos, serviços 
de radiodifusão comunitária, conforme os 
seguintes atos:

– TVR nº 816/2006 – Portaria nº 472, de 
31 de outubro de 2005 – Associação Movi-
mento Comunitário Rádio Trans América/
FM, no Município de Colniza – MT;

– TVR nº 817/2006 – Portaria nº 514, de 
8 de novembro de 2005 – Associação Co-
munitária e Cultural da Grande Guarapari, 
no Município de Guarapari – ES; e

– TVR nº 818/2006 – Portaria nº 529, de 
10 de novembro de 2005 – Associação Rá-
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dio Comunitária de Altamira, no Município 
de Altamira – PA.

Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XLI, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 472, de 31 de outubro de 2005 
– Associação Movimento Comunitário Rádio Trans 
América/FM, no município de Colniza – MT;

2 – Portaria nº 514, de 8 de novembro de 2005 
– Associação Comunitária e Cultural da Grande Gua-
rapari, no município de Guarapari – ES; e

3 – Portaria nº 529, de 10 de novembro de 2005 
– Associação Rádio Comunitária de Altamira, no mu-
nicípio de Altamira – PA.

Brasília, 17 de janeiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 302 EM

Brasília, 9 de novembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Movimento Comunitário 
Rádio Trans América/FM, no Município de Colniza, 
Estado de Mato Grosso, explore o serviço de radiodi-

fusão comunitária, em conformidade com o caput do 
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53690.000066/02, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
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MC Nº 314 EM

Brasília, 18 de novembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária e Cultu-
ral da Grande Guarapari, no Município de Guarapari, 
Estado do Espírito Santo, explore o serviço de radio-
difusão comunitária, em conformidade com o caput 
do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério 
das Comunicações sua inscrição para prestar o ser-
viço de radiodifusão comunitária, cuja documentação 
inclui manifestação de apoio da comunidade, numa 
demonstração de receptividade da filosofia de criação 
desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar 
o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral 
das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53660.000084/99, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

MC Nº 320 EM

Brasília, 18 de novembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Rádio Comunitária 
de Altamira, no Município de Altamira, Estado do Pará, 
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-

formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério 
das Comunicações sua inscrição para prestar o ser-
viço de radiodifusão comunitária, cuja documentação 
inclui manifestação de apoio da comunidade, numa 
demonstração de receptividade da filosofia de criação 
desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar 
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o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral 
das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 

constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53720.000502/98, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, –  Helio Calixto da Costa.

MENSAGEM Nº 29, DE 2006 
(do Poder Executivo) 

Aviso nº 38/2006 – C. Civil

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 

618, de 2 de dezembro de 2005, que outor-
ga permissão à Fundação Quilombo para 
executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Maceió, 
Estado de Alagoas.

– TVR 819/2006
Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 
618, de 2 de dezembro de 2005, que outorga permis-
são à Fundação Quilombo para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, no Município de Maceió, 
Estado de Alagoas.

 Brasília, 17 de janeiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.
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MC Nº 384 EM

Brasília, 12 de dezembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº 

53000.032174/2003, de interesse da Fundação Qui-
lombo, objeto de permissão para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, no Município de Maceió, 
Estado de Alagoas.

2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação 
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de de-
zembro de 1996, não dependerá de edital a outorga 

para execução de serviço de radiodifusão com fins 
exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se 
devidamente instruído, de acordo com a legislação 
aplicável, demonstrando possuir a entidade as quali-
ficações exigidas para a execução do serviço, confor-
me analise procedida pela Consultoria Jurídica deste 
Ministério.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 
da Constituição Federal, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solícito seja encaminhado o refe-
rido ato, acompanhado do processo correspondente.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

MENSAGEM Nº 30, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 39/2006 – C. Civil

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional permissões às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, com 
fins exclusivamente educativos, serviços 
de radiodifusão comunitária, conforme os 
seguintes atos:

– TVR. nº 820/2006 – Portaria nº 573, 
de 5 de novembro de 2003 – Associação 
Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Loanda, no Município de Loanda – PR;

– TVR nº 821/2006 – Portaria nº 164, 
de 16 de fevereiro de 2005 – Rádio Comu-
nitária Criativa 102.1 FM, na cidade de Pau-
línea – SP;

– TVR nº 822/2006 – Portaria nº 202, de 
11 de março de 2005 – Associação Novo Mi-
lênio de Desenvolvimento e Radiodifusão 
Comunitária, na cidade de Casca – RS; e

– TVR nº 823/2006 – Portaria nº 220, de 
21 de março de 2005 – Associação Cultural 
Quarta Colônia, no Município de Faxinal do 
Soturno – RS.

Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54)
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Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 573, de 5 de novembro de 2003 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Loanda, na cidade de Loanda – PR;

2 – Portaria nº 164, de 16 de fevereiro de 2005 
– Rádio Comunitária Criativa 102.1 FM, no município 
de Paulínea – SP;

3 – Portaria nº 202, de 11 de março de 2005 – As-
sociação Novo Milênio de Desenvolvimento e Radiodi-
fusão Comunitária, no município de Casca – RS; e

4 – Portaria nº 220, de 21 de março de 2005 
– Associação Cultural Quarta Colônia, no município 
de Faxinal do Soturno – RS.

Brasília, 17 de janeiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 511 EM

Brasília, 26 de novembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária de Co-
municação e Cultura de Loanda, na cidade de Loanda, 
Estado do Paraná, explore o serviço de radiodifusão 
comunitária, em conformidade com o caput do art. 

223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de feve-
reiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53740.000106/02, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.
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MC Nº 141 EM

Brasília, 25 de abril de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Rádio Comunitária Criativa 102.1 
FM, no Município de Paulínea, Estado de São Paulo, 
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 

educacional, social e cultura, mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53830.000503/01, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.

MC Nº 171 EM

Brasília, 26 de abril de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Podaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Novo Milênio de Desenvol-
vimento e Radiodifusão Comunitária, no Município de 
Casca, Estado do Rio Grande do Sul, explore o serviço 

de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério 
das Comunicações sua inscrição para prestar o 
serviço, cuja documentação inclui manifestação de 
apoio da comunidade, numa demonstração de re-
ceptividade da filosofia de criação desse braço da 
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvi-
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mento e a sedimentação da cultura geral das loca-
lidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53000.015798/04, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.

PORTARIA Nº 202 DE 11 DE MARÇO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto 
no inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, 
de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53000.015798/04 e do 
PARECER/MC/CONJUR/GAT/Nº1560 –1.08/2004, 
resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Novo 
Milênio de Desenvolvimento e Radiodifusão Comu-
nitária, com sede na Rua Júlio de Castilhos, nº 275 
– Centro, no município de Casca, Estado do Rio 
Grande do Sul, para executar serviço de radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 28º33’37”S e longitude em 
51º58’41”W, utilizando a freqüência de 105,9MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 

do § 32 do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

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

Respeitosamente, – Eunício Oliveira.

MC Nº 181 EM

Brasília, 26 de abril de 2005.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Cultural Quarta Co-
lônia, no Município de Faxinal do Soturno, Estado do 
Rio Grande do Sul, explore o serviço de radiodifusão 
comunitária, em conformidade com o caput do art. 
223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de feve-
reiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério 
das Comunicações sua inscrição para prestar o 
serviço, cuja documentação inclui manifestação de 
apoio da comunidade, numa demonstração de re-
ceptividade da filosofia de criação desse braço da 
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvi-
mento e a sedimentação da cultura geral das loca-
lidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que o 
Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria nº 83, 
de 24 de março de 2003, com a finalidade de proceder 
criteriosa análise dos processos pendentes, referentes 
à autorização de funcionamento e execução das Rádios 
Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, 
constatando a legalidade e a regularidade do Processo 
Administrativo nº 53790.000938/02, que ora faço acompa-
nhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.
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MENSAGEM Nº 32, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 42/2006 – C. Civil.

Submete à deliberação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 158, 
de 4 de junho de 2003, que outorga permis-
são à Rádio FM Gurupá Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada na cidade de Amontada, 
Estado do Ceará.

– TVR nº 824/2006.
Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54).

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 

158, de 4 de junho de 2003, que outorga permissão à 
Rádio FM Gurupá Ltda., para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Amontada, Estado do Ceará.

Brasília, 18 de janeiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 44 EM

Brasília, 12 de junho de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 053/2000-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Amontada, Estado do Ceará.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cria-
da pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alte-
rada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 1997, 
depois de analisar a documentação de habilitação e as 
propostas técnica e de preço pela outorga das entidades 
proponentes, com observância da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e da legislação específica de radiodifu-
são, concluiu que a Rádio FM Gurupá Ltda., (Processo nº 
53650.000652/2000) obteve a maior pontuação do valor 
ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tornan-
do-se assim a vencedora da Concorrência, conforme ato 
da mesma Comissão, que homologuei, havendo por bem 
outorgar a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.
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MENSAGEM Nº 33, DE 2006 
(do Poder Executivo) 

Aviso nº 43/2006 — C. Civil

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
277, de 15 de junho de 2005, que outorga 
permissão à Rádio FM Bahia Sol Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada no município de 
Salvador, Estado da Bahia.

- TVR 825/2006
Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (ART. 54)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apre-
ciação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex-
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 277, de 
15 de junho de 2005, que outorga permissão à RÁDIO 
FM BAHIA SOL LTDA. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada no município 
de Salvador, Estado da Bahia.

Brasília, 18 de janeiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 223 EM

Brasília, 21 de junho de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 016/2001-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Salvador, Estado da Bahia.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Podaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio 
FM Bahia Sol Ltda (Processo nº 53640.000367/2001) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Podaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇOES 
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 277, DE 15 DE JUNHO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, apro-
vado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 

1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vis-
ta o que consta do Processo nº 53640.000367/2001, 
Concorrência nº 016/2001–SSR/MC e do PARECER 
CONJUR/MC/MGT Nº 927-2.29/2005, de 1º de junho 
de 2005, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Fm Bahia Sol 
Ltda, para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no município de Salvador, 
Estado da Bahia.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se 
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

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

Respeitosamente, – Eunício Oliveira.

MENSAGEM Nº 34, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 44/2006 – C. Civil

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria 
nº477, de 19 de setembro de 2003, que au-
toriza a Associação dos Candangos do Pa-
ranoá – ACP a executar serviço de radio-
fusão comunitária na cidade de Paranoá, 
Distrito Federal. 

- TVR. nº 826/2006
Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o 

§ 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação 

de Vossas Excelências, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato constante da Portaria nº 477, de 19 
de setembro de 2003, que autoriza a Associação dos 
Candangos do Paranoá - ACP a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Paranoá, Dis-
trito Federal.

Brasília, 18 de janeiro de 2006. – Luiz Inacio 
Lula da Silva.

MC Nº 437 EM

Brasília, 30 de setembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação dos Candangos do Paranoá 
- ACP, na cidade do Paranoá, Distrito Federal, explore 
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformida-
de com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 

9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das 

Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53000.002995/02, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.
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MENSAGEM Nº 37, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 47/2006 — C. Civil

Comunica o Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República que se ausentará 
do País, no dia 22 de janeiro de 2006, a fim 
de participar, em La Paz, da cerimônia de 
posse do Senhor Evo Morales na Presidên-
cia da República da Bolívia.

Despacho: Publique-se.

Senhores Membros da Câmara dos Depu-
tados,

Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los de 
que me ausentarei do País no dia 22 de janeiro, a fim de 
participar, em La Paz, da cerimônia de posse do Senhor 
Evo Morales na Presidência da República da Bolívia.

Brasília, 19 de janeiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva

MENSAGEM Nº 39, DE 2006 
(do Poder Executivo) 

Aviso nº 49/2006 – C. Civil

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
530, de 17 de novembro de 2005, que outor-

ga autorização à Associação Comunitária 
Educativa FM Alminafonsense para execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Almino Afonso, Estado do Rio 
Grande do Norte.

- TVR 827/2006
Às Comissões de Ciência e Tecnolo-

gia, Comunicação e Informática; e de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (ART. 54). 

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado da 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 

530, de 17 de novembro de 2005, que outorga auto-
rização à Associação Comunitária Educativa FM Al-
minafonsense para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Almino Afonso, Estado do 
Rio Grande do Norte.

Brasília, 19 de janeiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.
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MC Nº 343 EM

Brasília, 24 de novembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga 

de Autorização e respectiva documentação para que a enti-
dade Associação Comunitária Educativa FM Alminafonsen-
se, no Município de Almino Afonso, Estado do Rio Grande 
do Norte, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério 
das Comunicações sua inscrição para prestar o ser-
viço de radiodifusão comunitária, cuja documentação 
inclui manifestação de apoio da comunidade, numa 
demonstração de receptividade da filosofia de criação 
desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar 
o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral 
das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural, mas também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice Legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53780.000136/02, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
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MENSAGEM Nº 40, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 50/2006 — C. Civil

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
553, de 18 de novembro de 2005, que ou-
torga permissão à Rádio Jauru FM Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Faxinal do Soturno, Estado 
do Rio Grande do Sul.

- TVR nº 828/2006.
Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o 

§ 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato constante da Portaria nº 553, de 18 
de novembro de 2005, que outorga permissão à Rádio 
Jauru Fm Ltda, para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Faxinal 
do Soturno, Estado do Rio Grande do Sul.

Brasília, 19 de janeiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 347 EM

Brasília, 28 de novembro de 2005.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 097/2000-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência, modulada, no 
Município de Faxinal do Soturno, Estado do Rio Gran-
de do Sul.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio 
Jauru Fm Ltda. (Processo nº 53790.000350/2000) ob-
teve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter-
mos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, já homologado, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Podaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3° do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.
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PARTIDO DOS TRABALHADORES 

GABINETE DA LIDERANÇA

Ofício nº 6/Plen

 
Brasília, 24 de janeiro de 2006

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados

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

a fim de indicar como suplentes os Deputados Deva-
nir Ribeiro – PT/SP, Fernando Ferro – PT/PE, Ivo José 
– PT/MG, Luiz Sérgio – PT/RJ e Marco Maia – PT/RS, 
para integrarem a Comissão Especial destinada a pro-
ferir parecer ao Projeto de Lei nº 2.316, de 2003, que 
“estabelece o Código Brasileiro de Combustíveis e dá 
outras providências”

Atenciosamente, – Deputado Luiz Eduardo Gree-
nhalgh, Líder do PT (em exercício)

Defiro. Publique-se
Em 25-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 7Plen

 
Brasília, 25 de janeiro de 2006

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados

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

a fim de indicar como titulares a Deputada Maria do 
Carmo Lara – PT/MG, os Deputados Antonio Carlos 
Biffi – PT/MS, João Grandão–PT/MS, Luiz Eduardo 
Greenhalgh-Pt/SP, Reginaldo Lopes-PT/MG e Rubens 
Otoni–PT/GO, para integrarem a Comissão Especial 
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 333-A, de 2004 que “modifica a reda-
ção ao art. 29-A e acrescenta art. 29-b à (Constituição 
Federal para dispor sobre o limite de despesas e a 
composição das Câmaras de Vereadores e dá outras 
providências)”.

Atenciosamente, – Deputado Luiz Eduardo, Gree-
enhalgh, Líder do PT (em exercício).

Publique-se
Em 25-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 8/Plen

Brasília, 25 de janeiro de 2006

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

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

a fim de indicar como suplente o Deputado Eduardo 
Valverde – PT/RO, para integrar a Comissão Especial 
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição n° 333–A, de 2004 que “modifica a reda-
ção ao art. 29–A e acrescenta art. 29–b à Constituição 
Federal para dispor sobre o limite de despesas e a 
composição das Câmaras de Vereadores e dá outras 
providências.

Atenciosamente, – Deputado Luiz Eduardo Gree-
nhalgh, Líder do PT (em exercício).

Publique-se
Em 25-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 8–L–PFL/06

 Brasília, 25 de janeiro de 2006

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado ENÉAS 

(PRONA/SP) para integrar, como membro suplente, a 
Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade 
de investigar todas as privatizações realizadas no Bra-
sil no período de 1990 a 2002, instituído pelo Programa 
Nacional de Desestatização – PND (MP n° 115 e Lei n° 

8.031/90), e os critérios adotados pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES para as 
concessões desses empréstimos, em vaga existente.

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

Publique-se.
Em 25-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 10-L-PFL/06

Brasília, 25 de janeiro de 2006

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do 

Partido da Frente Liberal que farão parte da Comis-
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são Especial destinada a proferir parecer à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 333-A, de 2004, do Sr. 
Pompeo de Mattos, que “modifica a redação do art. 
29-A e acrescenta art. 29-B à Constituição Federal 
para dispor sobre o limite de despesas e a compo-
sição das Câmaras de Vereadores e dá outras pro-
vidências”.

TITULARES
Deputado Carlos Batata
Deputado Fernando de Fabinho
Deputado Gervásio Silva
Deputado Ivan Ranzolin.
Atenciosamente, Deputado Rodrigo Maia, Lí-

der do PFL.

Publique-se
Em 25-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF. PSDB nº23/2006

Brasília, 25 de janeiro de 2006

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Jutahy Ju-

nior, membro titular, para integrar o Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar.

Respeitosamente, Deputado Alberto Goldman, 
Líder do PSDB.

Defiro, em razão da renúncia do Depu-
tado Gustavo Fruet. Publique-se. 

Em 25-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF. Nº 9

 Brasília, 24 de janeiro de 2006.

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

Senhor Presidente,
Indico o Deputado Ricardo Barros – PP/PR, como 

Suplente na Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à Proposta de Emenda à Constituição n° 157–
A, de 2003, do Sr. Luiz Carlos Santos, que “Convoca 
Assembléia de Revisão Constitucional e dá outras 
providências”.

Atenciosamente, – Deputado Mário Negromon-
te, Líder em Exercício.

Publique-se.
Em 25-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Of. n° 13/06 – LPL

 Brasília, 24 de janeiro de 2006.

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos Depu-

tados Jaime Martins (PL/MG) e Giacobo (PL/PR), na 
condição de titulares, da Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a investigar todas as privatiza-
ções realizadas no Brasil no período de 1990 a 2002, 
instituído pelo Programa Nacional de Desestatização 
– PND (MP nº 115 e Lei n° 8.031/90), e os critérios 
adotados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES para as concessões 
desses empréstimos.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado Sandro Mabel, 
Líder do Partido Liberal.

Publique-se
Em 25-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF/LID/Nº 14/2006 

Brasília, 24 de janeiro de 2006

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o deputado Fernando 

Estima – PPS/SP, como membro titular, para integrar 
a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
PL nº 2.316, de 2003, do Sr. Eduardo Gomes, que 
estabelece o código brasileiro de combustíveis e dá 
outras providências.

Atenciosamente. – Deputado Dimas Ramalho, 
Líder.

Defiro. Publique–se.
Em 25-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF/LID/Nº 15/2006 

Brasília, 24 de janeiro de 2006

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os deputados Cezar 

Silvestri – PPS/PR e Geraldo Resende – PPS/MS, 
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como titular e suplente, respectivamente, para in-
tegrarem a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 
333-A, de 2004, do Sr. Pompeo de Mattos, que “mo-
difica a redação do art. 29A e acrescenta art. 29B à 
Constituição Federal para dispor sobre o limite de 
despesas e a composição das Câmaras de Verea-
dores e dá outras providências.”

Atenciosamente, – Deputado Dimas Ramalho, 
Líder.

Publique–se.
Em 25-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 5 /06 

Brasília, 25 de janeiro de 2006

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

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

dico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados 
Leonardo Mattos e Jovino Cândido para integrarem 
na condição de Titular e Suplente, respectivamente, 
a Comissão Especial destinada a proferir parecer a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 333-A, de 
2004, do Sr, Pompeo de Mattos, que “modifica a re-
dação do art. 29A e acrescenta art. 29B à Constitui-
ção Federal para dispor sobre o limite de despesas 
e a composição das Câmaras de Vereadores e dá 
outras providências”.

Atenciosamente. – Deputado Sarney Filho, Lí-
der do PV.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Publique-se
Em 25-1-06. – Aldo Rebelo, Presi-

dente.

OF. Nº 02-PP/2006 – CCJC

Brasília, 17 de janeiro de 2006

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi-

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 1.938/2005, apreciado por este Órgão 
Técnico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce-
lência protestos de elevada estima e distinta conside-
ração. – Deputado Roberto Magalhães, Presidente 
em exercício.

Publique-se.
Em, 25-1-06. – Aldo Rebelo, Presi-

dente.

Ofício-Pres. nº 782/CEC

 
Brasília, 7 de dezembro de 2005

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

Assunto: publicação do Projeto de Lei nº 1.249/03

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a apro-
vação, com substitutivo, do Projeto de Lei nº 1.249/03, 
do Sr. Carlos Nader, que “torna obrigatório a cons-
trução de prédios destinados ao ensino fundamental 
e de praças de esporte nos conjuntos habitacionais 
construídos para população de baixa renda”, e dos 
PLs nºs 1.466/03, 4.930/05 e 4.216/2004, apensados, 
para publicação das referidas proposições e do pare-
cer a elas oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Paulo Delgado, 
Presidente.

Publique-se.
Em 25-1-06. – Aldo Rebelo, Presi-

dente.

COMISSÃO DE MINAS E  ENERGIA

Ofício nº 6

 
Brasília, 25 de janeiro de 2006.

Exmo Senhor 
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Exª para co-

municar que este Órgão Técnico, em reunião ordi-
nária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 
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6.164/2005, com emendas, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado B. Sá, tendo sido rejeitado o 
destaque da emenda nº 3 do referido Parecer, re-
querido pelo Deputado Betinho Rosado, ficando 
mantido, destarte, o Parecer do Relator na sua 
forma integral.

Solicito a V. Exª, nos termos regimentais, que 
seja autorizada a referida proposição, com o res-
pectivo parecer.

Na oportunidade, apresento a V. Exª meus 
protestos de consideração e apreço. – Deputado 
Nicias Ribeiro, Presidente.

Publique-se.
Em 25-1-06. – Aldo Rebelo, Presi-

dente.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA  
A PROFERIR PARECER À PROPOSTA  

DE EMENDA À  CONSTITUIÇÃO Nº 536-A,  
DE 1997, DO SR. VALDEMAR COSTA NETO, 

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 VALORIZA-
ÇÃO DO MAGISTÉRIO, DE MODO A QUE SEJA 

ATINGIDO O VALOR MÍNIMO POR ALUNO  
DEFINIDO NACIONALMENTE E NAO HAJA  

REDUÇÃO DO GASTO POR ALUNO  
DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE FOI  

PRATICADO ATÉ DEZEMBRO DO ANO DE 1997, 
EM CADA MUNICÍPIO, ESTADO OU DF, ALTE-
RANDO A NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) 

(DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
FUNDAMENTAL)

Ofício n° 26/2006–P

 
Brasília, 25 de janeiro de 2006

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

Senhor Presidente,
Em reunião ordinária realizada hoje, a Co-

missão Especial – PEC 536/97 – Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental opinou, por unanimidade, 
pela aprovação da redação para o segundo turno 
de discussão, em conformidade com a redação do 

vencido em primeiro turno, nos termos do Parecer 
da Relatora, Deputada Iara Bernardi.

Assim, solicito a Vossa Excelência a publica-
ção em avulso da referida matéria, na forma regi-
mental.

Atenciosamente, – Deputado Severiano Alves 
(PDT/BA), Presidente.

Publique-se.
Em 25-1-06. – Aldo Rebelo, Presi-

dente.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA  
A PROFERIR PARECER À PROPOSTA 

 DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 199-A,  
DE 2003, DO SENADO FEDERAL, 

QUE “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”. 
 (RADIOISÓTOPOS)

Ofício nº 3/06 – Pres

 
Brasília, 24 de janeiro de 2006

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

Senhor Presidente,
Em reunião ordinária, realizada hoje, esta Co-

missão Especial aprovou, unanimemente, a redação 
para o segundo turno de discussão da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 199-A, de 2003, do Se-
nado Federal, 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 Consti-
tuição Federal, para excluir do monopólio da União 
a produção, comercialização e utilização de radio-
isótopos de meia-vida curta, para usos médicos, 
agrícolas e industriais”, nos termos do Parecer da 
Relatora Substituta, Deputada Laura Carneiro.

Assim sendo, solicito a Vossa Excelência a pu-
blicação da referida matéria em avulso, bem como 
no Diário da Câmara dos Deputados – DCD.

Cordialmente, – Deputado Dimas Ramalho, 
Presidente.

Publique-se.
Em 25-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.
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Ofício nº 13/06 – Pres

Brasília, 24 de janeiro de 2006

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

Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência com o intuito de 

consultá-lo sobre a possibilidade desta Comissão Es-
pecial que analisa a Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 358-A/05 (Reforma do Judiciário) vir a ser 
desmembrada.

O objetivo do desmembramento será agilizar o 
processo legislativo, uma vez que há pontos consen-
suais.

Atenciosamente, – Deputado Átila Lins, Presi-
dente.

Oficie-se. Publique-se. Arquive-se. 
Em 25-1-06.– Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício GD-EG nº 3/2006

Brasília (DF), 19 de janeiro de 2006

Exmo. Sr.
Presidente Aldo Rebelo
Presidência da Mesa Diretora da Câmara  dos 
Deputados
Brasília – DF

Senhor Presidente
Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vos-

sa Excelência para informar a minha filiação no Par-
tido Democrático Trabalhista (PDT), realizada em 30 
de setembro de 2005.

Em oportuno, afirmo ainda o cancelamento da 
minha filiação no Partido da Social Democracia Brasi-
leira (PSDB), ocorrida em setembro de 2005, conforme 
certifica a documentação, em anexo.

Renovo a Vossa Excelência votos da mais alta 
estima.

Atenciosamente, – Deputado Edmundo Galdino.
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OF. N° 002/2006

Brasília, 25 de janeiro de 2006

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a minha renún-

cia, nesta data, à vaga de membro titular do Conse-
lho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos 
Deputados.

Cordialmente, – Deputado Gustavo Fruet

Defiro. Publique-se.
Em 25-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO EM MISSÃO  
OFICIAL À FRANÇA 

(Ato da Mesa n° 35/2003)

Assunto: 33ª Conferência Geral da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cul-
tura (UNESCO) e Colóquio França-Brasil. (Biblioteca 
Nacional da França)

Deputado Paulo Delgado (PT – MG)
Período: 11 a 20 de outubro de 2005
Local: Paris – França
Brasília, 1º de novembro de 2005

Estive em Paris, França, a convite do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 
/Minc e da Biblioteca Nacional da França – BNF, para 
participar, como Presidente da Comissão de Educação 
e Cultura da Câmara dos Deputados, da 33ª Conferên-
cia Geral da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, e do Co-
lóquio França-Brasil, focalizando o tema A Diversidade 
Cultural: uma questão econômica? Na 33ª Conferên-
cia Geral foi aprovado o Projeto de Convenção para a 
Proteção e Promoção da Diversidade Cultural.

No dia 13 de outubro, participei como conferencis-
ta, na sessão de Abertura do Colóquio França–Brasil, 
juntamente com o Sr. Jean-Noel Jeannency, Presidente 
da BNF, Sr. Antonio Arantes, Presidente do IPHAN, Sr. 
Renaud Donnedieu de Vabres, Ministro da Cultura da 
França. Anexo, o pronunciamento que fiz na abertura 
do referido evento.
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RELATÓRIO PARLAMENTAR

Relatório Parlamentar da missão ofi-
cial do Deputado Antônio Carlos Biffi no I 
Fórum Parlamentar Ibero-Americano. Rea-
lizado em Bilbao Espanha, nos dias 30 e 1º 
de outubro de 2005.

O I Fórum Parlamentar Ibero-Americano, organi-
zado pelas Cortes Gerais da Espanha, teve como obje-
tivo elaborar políticas relativas aos temas que deverão 
ser debatidos na XV Conferência Ibero-americana de 
Chefes de Estado e de Governo, a ser celebrada em 
Salamanca, Espanha, no mês de outubro, tais como: 
Fortalecimento Democrático e Institucional; Economia 

e Desenvolvimento; Cooperação para o Desenvolvi-
mento e América Latina no Mundo.

O Fórum contou com a participação de represen-
tantes dos Países de Andorra, Brasil, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, Hon-
duras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Por-
tugal, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. O 
Brasil foi representado pelos Deputados Antônio Carlos 
Biffi, Geraldo Resende e Badu Picanço e os Senadores 
Osmar Dias, Sérgio Guerra e Leonel Pavan.

Participei da Mesa com o tema “Cooperação 
para o Desenvolvimento”, co-presidida pelo Exmº Sr. 
Gustavo Pacheco Villar – Presidente da Comissão de 
Relações Exteriores do Congresso da República do 
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Peru e como Relatora a Exmª Srª Delia Blanco – Presi-
dente da Comissão de Cooperação Internacional para 
o Desenvolvimento do Congresso dos Deputados. A 
Mesa apresentou nota destacando a preocupação da 
pobreza, da desigualdade e da exclusão na Améri-
ca Latina, que tem como linha central do trabalho os 
exemplos políticos implicados na construção da agenda 
ibero-americana para o desenvolvimento. A extrema 
pobreza que afeta a mais de 150 milhões de pessoas 
na região é um dos maiores problemas, com certeza 
a principal causa que deve ser debatida na América 
Latina no próximo século XXI. Para debater este pro-
blema supõe-se trabalhar sobre seis dimensões, que 
se expõem a seguir, junto com outras propostas de 
ação para cada uma.

1. América Latina e os objetivos de desenvolvi-
mento do milênio;

2. Pobreza e a exclusão dos países de renda 
média;

3. Conversão da dívida por educação;
4. Equilíbrio de investimentos na Educação;
5. Estratégias nacionais de luta contra a pobre-

za; e
6. Igualdade e investimentos.
O texto na íntegra dos tópicos acima está no 

site: www.senado.es/foroiberoamericano, bem como 
a declaração final subscrita pelos participantes do re-
ferido Fórum.

Antonio Carlos Biffi, Deputado Federal – PT/
MS.

RELATÓRIO 
(Viagem Oficial a cidade de São Paulo, no dia 16 de 
agosto de 2005 para ouvir o depoimento do doleiro 

Antonio Oliveira Claramunt, conhecido como  
Toninho da Barcelona)

No dia 16 de agosto de 2005, integrando grupo 
de parlamentares membros da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito dos Correios, desloquei-me de Bra-
sília até a cidade de São Paulo, afim de participar da 
oitiva ao doleiro Antonio Oliveira Claramunt, conhecido 
como Toninho da Barcelona, a qual foi feita na noite 
do mesmo dia 16.

Durante suas declarações, as quais foram acom-
panhadas também por diversos procuradores, o refe-
rido doleiro mencionou operações ditas irregulares da 
corretora Bônus – Banval e outros dados que serviram 
de base para o seu depoimento perante o plenário da 
CPMI, o qual foi realizado no dia 20 do mesmo mês.

O retormo de São Paulo para Brasília ocorreu 
no mesmo dia 16 de agosto, conforme comprovante 
anexo. 

Cordialmente, – Depututado Antonio Carlos 
Magalhães Neto.
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COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

RELATÓRIO DE VIAGEM

MISSÃO OFICAL A MONTEVIDÉU/URUGUAI

Brasília, 11 de outubro de 2005

Senhor Presidente,
O Seminário Regional sobre o Controle Segurança 

na América Latina realizou-se em Motevidéu-Uruguai, 
nos dias 1º e 2 de 2005.

• Da Organização

UIP – Organização Internacional dos Parlamen-
tos de Estados Soberanos; Parlamentos do Uruguai 
e da Argentina, com assistência do DCAF – Centro 
para o Controle Democrático das Forças Armadas 
– Genebra/Suíça.

• Dos Participantes

Autoridades e, principalmente, parlamentares 
do Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Cuba, República 
Dominicana, Equador, El Salvador, México, Paraguai, 
Venezuela, Guatemala, Costa Rica, UIP – Organiza-
ção Internacional dos Parlamentos de Estados Sobe-
ranos, e DCAF – Centro para o Controle Democrático 
das Forças Armadas – Genebra/Suíça.

• Dos Objetivos

Fortalecer o papel fiscalizador do Parlamento no 
setor da segurança, intercambiar experiências com 
outros parlamentares da América Latina, assim como 
familiarizar-se com práticas e mecanismos que possam 
servir para garantir uma fiscalização parlamentar mais 
efetiva no setor da segurança pública.

• Resumo

Este Seminário foi destinado a parlamentares de 
países latino-americanos que trabalham com o tema da 
segurança, ou seja, membros de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado; Comissões de Defesa, 
Comissões de  Assuntos Internacionais e Comissões 
de Direitos Humanos.

A delegação brasileira era suprapartidária e foi 
composta por deputados e senadores. As apresentações 
e os debates transcorreram normalmente em língua es-
panhola, perfeitamente dominada pelos participantes.

Tanto pela perfeita organização, como pela re-
levância do assunto, o evento mereceu toda nossa 
atenção e empenho, do início até o fim.

• Pontos Principais:

a) É necessário que os Parlamentos tra-
balhem estreitamente com o governo no setor 
da segurança;
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b) O Parlamento é responsável por esta-
belecer as bases legais, adaptar e controlar a 
ação do governo no setor da segurança. Para 
isto é necessário amplo acesso às informações, 
conhecimento prático, vontade de exercer sua 
faculdade fiscalizadora, num clima de confian-
ça e diálogo construtivo;

c) No Cone Sul as relações entre a so-
ciedade e as instituições armadas foram se 
consolidando através do tempo. O Executivo, 
o Legislativo e o Judiciário cumprem funções 
fundamentais no que diz respeito à política de 
segurança nacional;

d) Os povos mais pobres vivem em socie-
dades desorganizadas, carecem de educação 
técnica, de capital, de habilidade gerencial e 
de hábitos empresariais que os permitam ter 
uma produtividade similar à dos trabalhado-
res do Primeiro Mundo. Esta desorganização 
é grande e penosa e implica em mudanças 
profundas na cultura popular, nas crenças reli-
giosas e em valores que foram plasmados em 
gerações. O baixo nível de instrução, é óbvio, 
produz profundos traumas na consciência cole-
tiva – situações que em muitas oportunidades 
desembocam na violência, em guerras civis, 
revoluções, anarquia e conflitos externos;

e) Em nossos dias estamos testemu-
nhando em alguns países da África e Ásia 
exemplos de ditaduras modernizadoras onde 
militares usam a força para garantir a ordem 

pública; fundamentalismo religioso que rechaça 
os valores da sociedade moderna.

09. O Parlamento e seus membros podem cumprir 
um objetivo fundamental que é confirmar que a política 
existente satisfaz as necessidades e aspirações do povo e 
a exigência de sua revisão quando seja necessário. Suas 
Comissões competentes devem ser consultadas no início 
do processo, a fim de que todas as posições políticas se 
manifestem e dêem aparte. Isto integrará as inquietudes 
do público e garantirá um debate mais positivo quando o 
documento for apresentado para sua aprovação.

10. Os interesses da nação devem transcender 
as relações de poder entre a situação e a oposição 
e não devem obstruir o delineamento da segurança 
nacional.

11. O controle democrático só será eficaz se o 
público conhecer os temas principais que se debatem 
no Parlamento; aqui entra a eficácia dos meios de co-
municação e da sociedade civil. O Parlamento deve 
interessar-se especialmente em que o público receba 
uma informação de nível e qualidade, para compreen-
der tanto o estado atual da situação como o resultado 
do processo decisório no Parlamento.

12. O Seminário nos proporcionou uma amplidão 
de conhecimentos e intercâmbios parlamentares de 
enorme relevância. A conclusão dos trabalhos será 
enviada pela Comissão Organizadora para Genebra, 
que estará organizando outros encontros de mesma 
envergadura.

Este é o relatório.
Cordialmente, – Deputado Cabo Júlio.
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MISSÃO DE TRABALHO A ISRAEL 
22 A 27 DE JULHO DE 2005

Relatório

1. Nos dias 22 a 27, o deputado Carlos Santana e 
outros Parlamentares integrou a Comitiva Oficial liderada 
pelo Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, Luiz Fernando Furlan a Israel. A Comitiva se 
reuniu com as principais autoridades de Governo, entre 
elas o Presidente e o Primeiro Ministro, interino, e Mi-
nistro da Indústria, Comércio e Emprego, visitaram os 
centros tecnológicos de pesquisa e formação do país e 
se encontraram com líderes empresariais e represen-
tantes de empresas com interesses no Brasil.

2. No dia 24, pela manhã, O Ministro Luiz Fernando 
Furlan, juntamente com a Comitiva participaram de uma 
entrevista com a Drª Orna Berry, especialista em tecno-
logia e ciência da computação, Cientista Chefe de Israel 
e Diretora da Agência de Administração de Pesquisa e 
Desenvolvimento Industrial de Israel entre 1996 e 2000 
e principal responsável pela Gemini Venture Partner 
2000, voltada à atração de capitais para financiamento 
de pesquisa nas áreas de ciências e tecnologias.

3. A Drª Berry, fez exposição da experiência isra-
elense na atração de “venture capitais” para financia-
mento de novas empresas voltadas ao desenvolvimento 
de tecnologias de ponta. Relatou o desenvolvimento da 
pesquisa científica em Israel desde a década de 60 e 
analisou como a necessidade de desenvolver a capa-
cidade militar do país induziu a criação de centros e 
laboratórios privados de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico. Relatou a criação de fundação binacional 
Israel-Estados Unidos voltada ao desenvolvimento de 
setores de alta tecnologia nos anos 70 e detalhou como 
Israel conseguiu, já nesse período, atrair o interesse 
dos mercados financeiros norte-americanos.

4. Mostrou ainda que na década de 80, Israel, a 
partir da iniciativa desenvolvida com os EUA, já esta-
belecia indústria de software que permitiu o estabele-
cimento de novo modelo de incubadora de empresas 
de tecnologia e o acesso desse setor aos recursos do 
mercado global de capitais. Registrou ainda que em 
função dessa evolução, Israel conta hoje com “venture 
capitais” investidos em cerca de 428 empresas incu-
badas, o dobro do número de empresas em situação 
semelhante em toda a Europa.

5. O Ministro de Estado agradeceu a exposição e 
analisou as possibilidades de desenvolvimento de me-
canismos semelhantes no Brasil à luz da proposta isra-
elense de Acordo Brasil-Israel para a criação de fundo 
binacional e fundação administradora para o desenvol-
vimento da pesquisa e do empreendimento tecnológico 
no Brasil. Os Presidentes da ABDI e do INMETRO foram 
encarregados de aprofundar os contatos com a Drª Berry 
e com o Governo de Israel no sentido de tornar viável a 

criação de fundo que venha a permitir ao Brasil replicar 
a experiência bem-sucedida daquele país.

6. Ainda no dia 24, o Ministro de Estado e a De-
legação brasileira visitaram o Instituto Weizmann. Na 
ocasião foram recebidos pelo Presidente Ilan Chet que 
fez apresentação da instituição e de seus resultados 
em pesquisa tecnológica. O Professor Chet ressaltou 
os avanços que Israel tem conseguido obter nà área 
científica através do Instituto, reconhecido mundialmen-
te como centro de formação e de desenvolvimento tec-
nológico. Analisou também as formas de financiamento 
à pesquisa por meio da venda de serviços à indústria 
e da constituição de fundo próprio do Instituto.

7. Durante a visita ao Instituto Weizmann, a De-
legação brasileira pôde acompanhar palestra proferida 
pelo Professor Reshef Tenne sobre o desenvolvimento 
de novos materiais a partir da nanotecnologia e sobre os 
conceitos e as aplicações envolvidas no processo.

8. Os representantes da ABDI e do Inmetro esta-
beleceram pontos de contato com vistas ao estabeleci-
mento de cooperação entre o Weizmann e instituições 
brasileiras correspondentes.

9. Ainda no dia 24, o Ministro de Estado e dele-
gação encontraram-se com o Ministro dos Transportes 
de Israel, Meir Sheetrit. Durante a reunião de traba-
lho, assessores do Ministro Sheetrit apresentaram os 
diversos projetos em desenvolvimento em Israel no 
âmbito da Pasta, em especial o metrô de Tel Aviv, as 
obras no porto de Haifa e a construção de novas fer-
rovias e rodovias.

10. O Ministro Furlan apresentou ao Ministro is-
raelense o projeto dos biocombustíveis no Brasil e a 
tecnologia flexfuel. Lembrou as vantagens da adição de 
etanol à gasolina e indicou os benefícios econômicos, 
estratégicos e ambientais de que Israel poderia se be-
neficiar caso viesse a adotar a tecnologia seguida pelo 
Brasil. O Ministro Sheetrit demonstrou grande interesse 
pelo tema e pediu detalhes adicionais ao representante 
da Petrobras. O Ministro israelense demonstrou ainda 
interesse pelos equipamentos desenvolvidos pela Em-
braer na área de aviação executiva e civil, bem como 
pelos produtos da Eletra e da TuttoTrasporti.

11. Ficou definido durante a reunião que as áreas 
do MDIC envolvidas no tema de combustíveis renová-
veis estabeleceriam contatos com as áreas do Ministério 
dos Transportes a fim de trazer maiores informações 
a respeito do programa do etanol e de sua eventual 
utilização em Israel.

12. Na tarde do dia 24, o Ministro Furlan e de-
legação reduzida foram recebidos pelo Presidente de 
Israel para visita protocolar. Durante o encontro o Pre-
sidente Moshe Katsav agradeceu a ida da delegação 
brasileira a Israel e fez breve avaliação do momento 
político vivido pelo país. Disse acreditar na boa fé do 
Presidente Mahmoud Abbas, mas afirmou que, nesse 
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momento, quando Israel decide, com grande custo po-
lítico interno, retirar-se dos assentamentos de Gaza, o 
Mandatário palestino precisará garantir suas palavras 
por meio da ação firme.

13. O Ministro Furlan agradeceu ao Presidente 
Katsav acolhida que a delegação brasileira recebeu em 
Israel, apresentou os cumprimentos do Presidente da 
República ao Mandatário israelense e fez entrega de 
carta pela qual o Presidente Lula convida o Presiden-
te Katsav a realizar visita oficial ao Brasil na data de 
sua conveniência mais próxima. O Presidente Katsav 
agradeceu a carta e instruiu sua assessoria a preparar 
a visita para 2006.

14. No dia 25, o Ministro de Estado e delegação 
visitaram o Instituto Technion, quando foram recebi-
dos pelo seu Presidente, Professor Yitzhak Apeloig, 
e por diversos outros professores que se revezaram 
na apresentação dos trabalhos ali realizados. O Tech-
nion é hoje uma das principais escolas de tecnologia 
do mundo, sendo referência nas áreas de engenharia 
biomédica, biotecnologia, engenharia de materiais e en-
genharia aeroespacial. A Unidade de Desenvolvimento 
de Negócios do Technion gerencia a comercialização 
da propriedade intelectual e das licenças de patentes 
detidas pelo instituto.

15. Por meio de subsidiária, a “Technion Research 
and Development Foundation”, incentiva incubação de 
empresas em cooperação com parceiros industriais e 
“venture capitais” provenientes de investidores israe-
lenses e do exterior. O objetivo é estabelecer relação 
equilibrada e mutuamente benéfica entre os cientistas 
do instituto e o mercado de capitais. Dentre os muitos 
resultados de excelência obtidos pela instituição, des-
taca-se o Prêmio Nobel de Química de 2004, atribuído 
a dois cientistas do Technion.

16. Também em relação a essa instituição, os 
representantes da ABDI e do Inmetro, com o apoio 
da FIRJAN, representada na delegação por seu Pre-
sidente, estabeleceram contatos com vistas a definir 
ações conjuntas para aproximação entre órgãos de 
pesquisa no Brasil e o instituto israelense.

17. Ainda no dia 25, o Ministro de Estado e de-
legação mantiveram encontros com representantes 
de três principais empresas multinacionais de capital 
israelense: a Elbit, que atua nas áreas de tecnologia 
aeroespacial, de armamentos e defesa aérea, de na-
vegação e rastreamento por satélite e de eletro-ética; 
a Strauss-Elite, que se destaca na área de alimentos 
e produtos lácteos; e a Teva Pharmaceuticals, hoje o 
maior grupo farmacêutico de genéricos do mundo.

18. A Elbit Systems Ltd. é a maior empresa privada 
israelense de produtos de defesa e detém 100% do ca-
pital da empresa brasileira AEL – Aeroeletrônica, espe-
cializada na produção e manutenção de equipamentos 
para aviônica militar avançada. A AEL equipa o Tucano 

e tem participação no programa de desenvolvimento e 
produção do AM-X, além de fornecer equipamentos na 
área de computação embarcada e conversão de ener-
gia para satélites desenvolvidos pelo INPE. A Elbit tem 
acordo de transferência de tecnologia sem custos para 
a AEL sempre que os produtos gerados por essa trans-
ferência tenham demanda local e mercado.

19. A Elbit já transferiu tecnologia à AEL não ape-
nas para o desenvolvimento de sistemas de defesa mi-
litar, mas também para atividades civis adaptadas pela 
própria AEL para, entre outras, automação da logística 
de transporte e movimentação de madeira, para a im-
plantação de sistemas automáticos de monitoramento 
de ônibus urbanos, para o gerenciamento de frotas e 
para a identificação automática de veículos.

20. A Stauss-Elite atua há várias décadas na 
produção de lácteos e também em outros setores ali-
mentícios e detém hoje as marcas líderes no mercado 
israelense. Com investimentos totais acima de US$1 
bilhão, a empresa está investindo no Brasil, mais espe-
cificamente em Minas Gerais, onde comprou unidade 
de produção dos cafés Três Corações.

21. A Teva Pharmaceuticals já havia manifestado, 
em oportunidades anteriores, durante encontros com 
autoridades governamentais brasileiras, intenção de 
investir no Brasil. Na reunião que representante do 
grupo manteve com o Ministro de Estado essa inten-
ção foi reiterada. A Teva busca empresa de genéricos 
no Brasil cujo capital possa adquirir como forma de 
ingressar no mercado nacional. A Teva entende que 
o Brasil poderá em pouco tempo se transformar em 
parceiro estratégico na indústria de genéricos e quer 
ter posição aqui desde agora.

22. A Teva manifestou também intenção de even-
tualmente investir na produção de princípios ativos no 
Brasil. A empresa possui direitos mundiais de produção 
de cerca de 80% de todos os medicamentos genéricos 
necessários ao tratamento de um adulto. No mesmo dia 
25, durante o encontro com o Ministro do Desenvolvi-
mento, a Teva relatou notícia a ser divulgada no dia se-
guinte sobre a conclusão de acordo para a aquisição da 
norte-americana Ivax por US$7,4 bilhões, mais US$900 
milhões de dívidas, em total de US$8,3 bilhões.

23. O Ministro de Estado solicitou que a APEX, 
a ABDI e representante do Ministério da Saúde que 
integrou a delegação se reunissem em separado com 
a empresa e lhe oferecessem a assessoria necessá-
ria para que seus investimentos projetados no Brasil 
possam de fato vir a se concretizar.

24. Na manhã do dia 26, o Ministro do Desen-
volvimento e a delegação brasileira visitaram a Isra-
el Aircraft Industry – IAI, especializada, há quase 50 
anos, no desenvolvimento de tecnologias aeroespaciais 
militares e comerciais, com faturamento da ordem de 
US$10,8 bilhões nos últimos 5 anos. A IAI é responsá-
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vel pelo desenvolvimento de tecnologia de ponta para 
reconhecimento de territórios por meio de aeronaves 
não tripuladas, ou UAV – Unmanned Air Vehicle.

25. A tecnologia UAV permite o lançamento e o 
controle a distância de aviões de diferentes tamanhos e 
potências, dependendo do objetivo da missão, para

transmissão de imagens de áreas conflagradas 
ou com alto potencial de periculosidade. O projeto de 
desenvolvimento da tecnologia envolveu 30 anos de 
pesquisas, mais de 250.000 horas de vôo e investi-
mentos da ordem de US$ 1 bilhão.

26. No caso brasileiro, a tecnologia teria variadas 
aplicações, desde o acompanhamento de transportes 
de madeiras ou de desmatamento ilegal, até a identi-
ficação de atividades criminosas em grandes centros 
urbanos. A FIRJAN manifestou interesse pelos equipa-
mentos e ficou de verificar a possibilidade de aquisição 
do material para uso na cidade do Rio de Janeiro.

27. O Ministro de Estado e a Delegação brasileira 
mantiveram, em seguida, encontro de trabalho com o 
Vice Primeiro Ministro e Ministro da Indústria, Comér-
cio e Emprego de Israel, Ehud Olmert.

28. O Ministro de Estado relatou sua visita e os 
contatos que mantivera até então e agradeceu o apoio 
prestado pelo Ministro Olmert à realização da missão 
brasileira.

29. O Ministro Olmert agradeceu a visita e se 
disse contente com a boa receptividade que o interlo-
cutor brasileiro estava tendo em Israel. Assinalou que 
lamentava que o Primeiro Ministro estivesse na França 
e não pudesse receber o Ministro do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior do Brasil como era 
de sua vontade.

30. O Ministro Furlan informou seu interlocutor de 
que recebera e lera a proposta israelense de acordo 
de cooperação técnica entre os dois paises e que o 
Brasil está interessado em prosseguir em negociações 
para chegar a bom termo nessa matéria com Israel. 
Apontou, no âmbito do MDIC, os Presidentes da APEX 
Brasil e da ABDI como pontos focais para discutir e 
levar adiante o acordo e solicitou ao Ministro Olmert 
que fizesse o mesmo.

31. O Ministro israelense indicou o Cientista Chefe 
de Israel e a Vice Diretora Geral de Comércio Exterior de 
seu Ministério para manterem os contatos necessários. 
Cabe registrar que o Presidente da ABDI e o Presidente 
do Inmetro já vinham realizando, durante a permanência 
da Missão em Israel, contatos paralelos com Autoridades 
técnicas do Governo de Israel com vistas a encaminhar 
a negociação do mencionado acordo.

32. O Ministro Olmert afirmou que de sua parte 
tem grande interesse em seguir adiante com as nego-
ciações Mercosul-Israel e sugeriu que os dois países 
pudessem determinar para outubro a data de inicio do 
processo negociador. O Ministro Furlan afirmou que 

essa decisão depende de consultas com os parceiros 
do Mercosul e que os cronogramas no momento estão 
sendo analisados pelo Uruguai, país que detém a Pre-
sidência Pro-Tempore do Mercosul neste semestre.

33. Afirmou que essa decisão não impedia, po-
rém, que ambos os países continuassem a negociar em 
áreas de interesse mútuo, sobretudo naquelas ligadas 
à cooperação tecnológica e comercial. A esse respei-
to, o Ministro de Estado analisou as possibilidades de 
substituição do MTBE na gasolina por etanol em Isra-
el e as vantagens que adviriam de tal medida. Indicou 
ainda como exemplo de medidas de cooperação,o 
Memorando de Entendimento a ser assinado no dia 
seguinte pela APEX e pelo Israel Export and Interna-
cional Cooperation institute (IEICI).

34. Consultado pelo Ministro da Indústria de Is-
rael, o Ministro Furlan indicou que o projeto de acordo 
entre os dois países para evitar bitributação está em 
tramitação no Senado e que sua assessoria está reali-
zando todos os esforços possíveis para fazer com que 
sua aprovação seja obtida o quanto antes.

35. Em seguida, os Ministros decidiram passar 
a palavra para suas Delegações. O ministro Furlan 
apresentou os Delegados brasileiros que relataram 
suas atividades nos dias anteriores em Israel e as 
perspectivas de negócios e contatos abertas, sobretu-
do para Embraer. Petrobrás e para a FIRJAN e FIESP. 
A representante da Câmara de Comércio Brasil-Israel 
também se manifestou na ocasião.

36. O Ministro Furlan pediu por fim ao Presidente 
da APEX-Brasil que apresentasse a agência. O Presi-
dente da Agência relatou as atividades e os objetivos 
do órgão com base em 4 pontos de ação estratégica: 
inteligência comercial, participação em eventos comer-
ciais no exterior, criação de centros de distribuição e 
divulgação da imagem do Brasil.

37. Informou ainda que a APEX vai estruturar mis-
são comercial a Israel, que está disposto a contribuir para 
apoiar missão de empresários israelenses que desejem 
visitar o Brasil para explorar novas oportunidades comer-
ciais e convidou o governo de Israel a enviar representante 
do país à feira de produtos brasileiros a se realizar entre 
12 e 15 de setembro na Jordânia, com vistas a alcançar 
o mercado iraquiano, sobretudo na área de construção 
civil. O Ministro Olmert agradeceu as informações e as-
segurou que o representante comercial de Israel na Jor-
dánia estará presente à Feira em Amã.

38. O Ministro de Estado fez entrega ao Ministro Ol-
mert, na qualidade de Primeiro-Ministro, interino, da carta 
que o Presidente da República dirigiu ao Ministro Ariel 
Sharon para convidá-lo a visitar oficialmente o Brasil.

39. Ainda na tarde do dia 26, o Ministro Furlan e 
Delegação visitaram a Israel

Chemicals e seu Presidente Akiva Moses. A em-
presa é responsável por cerca de
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60% das exportações de Israel para o Brasil e 
detém duas subsidiárias no Brasil, a BK Rotem Quí-
mica Ltda. e a ADICOM Indústria e Comércio de Adi-
tivos Ltda.

40. Também no dia 26, o Ministro Furlan e De-
legação entrevistaram-se com o Ministro da Infra-Es-
trutura Nacional, Binyamin Ben-Eliezer, quando foram 
analisados temas relativos sobretudo às questões ener-
géticas e de logística. O Ministro israelense apontou a 
possibilidade de a Petrobrás vir a participar da explora-
ção de gás em Israel e consultou sobre o interesse de 
empresas brasileiras em atuar na área de transferên-
cia de recursos hídricos do Mar Vermelho para o Mar 
Morto, assim como na definição de plano estratégico 
que está sendo construído em Israel para a utilização 
racional da energia nos próximos 10 anos.

41. O Ministro Furlan afirmou que tais propostas 
serão consideradas e apresentou ao Ministro Eliezer 
o programa brasileiro de domínio das tecnologias da 
energia renovável e dos biocombustíveis e sua utilização 
em motores flexfuel. Consultou o interlocutor israelense 
sobre o interesse desse país em cooperar com o Brasil 
na construção de moradias populares. O Ministro Eliezer 
afirmou que Israel já construiu centenas de milhares de 
casas e que estaria disposto a transferir a tecnologia 
adquirida nesse processo ao Brasil caso pudéssemos 
enviar missão ao país para tratar do tema.

42. Igualmente o Ministro de Desenvolvimento su-
geriu que Brasil e Israel cooperem na área de energia 
solar, setor em que Israel detém avançada tecnologia 
de armazenamento e utilização.

43. Finalmente no dia 26 o Ministro de Estado e 
delegação recebeu representantes da empresa Solbar, 
maior importadora de soja do Brasil em Israel. O Sr. 
Mika Hari, diretor-executivo da empresa, informou ao 
Ministro de Estado e delegação de que a Solbar pre-
tende adquirir unidade processadora no Rio Grande 
do Sul, a princípio.

44. No dia 27, o Ministro Furlan abriu o Seminário 
“Brasil – Israel: Comércio Bilateral e Oportunidades de 
Negócios” promovido pela Embaixada do Brasil com o 
apoio do Ministério do Desenvolvimento e da APEX-
Brasil. Durante sua apresentação, o Ministro de Estado 
assinalou o reconhecimento dos avanços econômicos 
e tecnológicos obtidos por Israel e reiterou as oportu-
nidades de cooperação que existem entre os dois pa-
íses nesses domínios. Sobre as negociações entre o 
Mercosul e Israel, demonstrou especial interesse em 
iniciar o processo com a brevidade possível.

45. O Ministro Furlan também discorreu sobre 
a estabilidade econômica no Brasil e as perspecti-
vas que se abrem em decorrência dos esforços que 
o Governo brasileiro tem empreendido para atrair in-

vestimentos, modernizar sua indústria e aumentar a 
capacidade logística do País.

46. Também fizeram apresentações durante o 
Seminário o Presidente da APEXBrasil e represen-
tantes da SOFTEX, da HTA, da ABIT, da Embraer e 
da Anfavea.

47. Durante o Seminário foram assinados acor-
dos de assistência mútua entre a APEXBrasil e o Is-
rael Export and International Cooperation Institute e 
entre a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro e 
a Manufacturers’ Association of Israel.

Providências a serem Adotadas de Imediato

48. ABDI e Inmetro – Trabalhar junto à Drª Olga 
Berry e ao gabinete do ministro Ehud Olmert no sen-
tido de estudar as possibilidades de constituição de 
fundo binacional para apoio à pesquisa tecnológica 
industrial no Brasil (§§ 2º e 44)

49. Petrobras – Continuar contatos com o gabi-
nete do ministro dos transportes de Israel com vistas 
a informar sobre a tecnologia do etanol (§ 25)

50. SDP/MDIC – Manter contatos também com 
o gabinete do ministro dos transportes para informar 
sobre a cadeia dos biocombustíveis e sobre a tecno-
logia flexfuel (§ 26)

51. ABDI – Inmetro – Firjan – Trabalhar junto ao 
Technion a possibilidade de estabelecer vínculos de 
cooperação entre essa instituição e homólogas brasi-
leiras (§ 31)

52. APEX – ABDI – min. Saúde – Acompanhar 
junto à TEVA Pharmaceuticals Ltd. intenção de inves-
timentos no Brasil (§ 38)

53. Firjan – SDP – Acompanhar interesse da ci-
dade e/ou do Estado do Rio de Janeiro na aquisição 
de equipamentos UAV fabricados pela IAI para reco-
nhecimento aéreo de áreas conflagradas (§ 40)

54. APEX – Planejamento e execução de missão 
de promoção comercial em Israel, em coordenação 
com o ministério da indústria, comércio e emprego 
daquele país (§ 52)

55. APEX – Apoio ao governo de Israel na mon-
tagem e acompanhamento de missão de empresários 
israelenses interessados em visitar o Brasil para am-
pliar oportunidades de negócios (§ 52)

56. APEX – Aprofundar contatos com o Ministé-
rio da Indústria, Comércio e Emprego de Israel a fim 
de garantir a presença de representante israelense na 
feira de Amã em setembro (§ 52)

57. Petrobras – SDP – acompanhar, junto ao Mi-
nistério da Infra-Estrutura Nacional, o interesse israe-
lense na participação da Petrobras na exploração de 
gás natural em Israel (§ 55).
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RELATÓRIO DE VIAGEM

REUNIÃO DE MESA EXECUTIVA DA COMISSÃO

PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL

FÓRUM DE PARLAMENTARES DO MERCOSUL

LOCAL: CIDADE DE MONTEVIDÉU – URUGUAI

DATA: DE 23 A 26 DE AGOSTO DE 2005.

Autorizados pela Presidência da Câmara dos Depu-
tados, embarcamos, em Brasília, no dia 23 de agosto de 
2005, com conexão em São Paulo, para trabalho como 
parlamentares brasileiros da Representação Brasileira 
na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, em 
missão oficial na cidade de Montevidéu, no Uruguai.

Na chegada à cidade de Montevidéu, enfren-
tamos um ciclone extra-tropical, com ventos de até 
155km por hora, o que nos obrigou a retornar para a 
cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde 
pernoitamos e só retornando a Montevidéu no dia se-
guinte, 24 de agosto.

Em Montevidéu, no dia 24 de agosto, às 16:00hs, 
nos dirigimos ao Salão Azul do Edifício Mercosul, onde 
se realizou a Reunião de Mesa Executiva da Comissão 
Parlamentar Conjunta do Mercosul, para tratar das es-
tratégias de trabalho no processo de negociação para 
a construção do Parlamento do Mercosul.

Assim, os trabalhos na reunião acima referida de-
senvolveram-se em torno das discussões e debates so-
bre temas pertinentes às bases para as negociações na 
reunião seguinte, contando com a participação apenas 
das delegações brasileira, paraguaia e uruguaia tendo 
em vista que a delegação argentina não pôde chegar à 
cidade de Montevidéu, em decorrência da paralisação 
dos transportes aéreos e marítimos argentinos causada 
pelo ciclone extra-tropical do dia anterior.

Ao final da reunião, mesmo com a ausência da 
delegação argentina, produziu-se documento que re-
lata o resultado dos trabalhos parlamentares e que 
segue em anexo.

No dia 25 de agosto, aconteceu o Fórum de 
Parlamentares do Mercosul, cujos trabalhos tiveram 
como fundamento a palestra “O papel dos Partidos 
Políticos e dos Parlamentares no aprofundamento do 
Mercosul”, patrocinado e realizado sob os auspícios 
do Congresso uruguaio.

Os parlamentares brasileiros contribuíram com 
suas participações, apresentando o ponto de vista 
brasileiro bem como as propostas que encaminharam 
o debate e as discussões sobre o tema da palestra 
acima nominada.

Abaixo, apresentamos a programação desenvolvi-
da nas reuniões de Montevidéu às quais comparecemos, 
secretariando e assessorando os parlamentares brasi-
leiros designados para a missão oficial em apreço.

É o relatório. – Deputado Celso Russomano, 
Vice-Líder do PP.
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REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA  
DA COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA  
DO MERCOSUL, REALIZADA EM BUENOS 

AIRES, NO DIA 11-10-05

I. Introdução

Em 11 de outubro de 2005 às 12:30 horas iniciou-
se, em Buenos Aires, numa das Salas de reunião do 
Congresso Nacional da Argentina uma Reunião Extraor-
dinária da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul 
– CPCM – com o objetivo de concretizar a proposta de 
Protocolo para o Parlamento do Mercosul.

A reunião ocorreu sob a coordenação do Pre-
sidente Pro-Tempore, Roberto Conde, deputado do 
Uruguai e contou com a participação dos presidentes 
das Seções Nacionais dos quatro países-membros 
– Brasil, Argentina, Uruguai e

Paraguai, e de parlamentares que integram as 
respectivas Comissões.

A Representação Brasileira na CPCM foi repre-
sentada pelo seu presidente

Senador Sérgio Zambiasi, Deputada Maninha 
e por mim.

II. Programa

Dia 11-10-2005.
A reunião iniciou-se às 12:30 horas e encerrou 

às 18:00, com intervalo de almoço.
A mesma teve um único ponto de pauta: encer-

rar os debates sobre a constituição do Parlamento do 

Mercosul e concluir a proposta de Protocolo do Parla-
mento do Mercosul.

III. Relatório

Após o impasse gerado pelo Paraguai no mês 
de junho em Assunção, creio que esta foi uma das 
mais importantes reuniões para debater a questão 
do Parlamento do Mercosul. Nela definimos o crité-
rio de representatividade parlamentar no Parlamen-
to do Mercosul. Por consenso, após longo debate, 
a Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul de-
finiu que durante a etapa de transição, de 2006 até 
2010, a composição do Parlamento do Mercosul será 
paritária e formada por 18 parlamentares de cada 
Estado-Membro.

Decidimos também que o processo de instalação 
do Parlamento do Mercosul ocorrerá por etapas:

• A primeira, de transição, com vigência 
até o mês de dezembro de 2010, terá repre-
sentação paritária, com participação de parla-
mentares no exercício do mandato, escolhidos 
pelos respectivos Congressos Nacionais.

• Na segunda etapa, de janeiro de 2011 
até dezembro de 2014, o Parlamento do Mer-
cosul será integrado por parlamentares eleitos 
diretamente por sufrágio universal, mas ain-
da de acordo com os respectivos calendários 
eleitorais nacionais.

• A partir de 2014, o Parlamento do Mer-
cosul superará sua fase de transição e pas-
sará a funcionar com representação de parla-
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mentares eleitos pelo voto popular, em datas 
comuns aos quatro Estados-Membro. Para a 
realização desta eleição será fixada uma data 
comum, antes do final de 2012, definido como 
Dia do Mercosul-Cidadão.

Além da decisão sobre uma data comum para a 
realização de eleições para o Parlamento do Mercosul, 
também se decidirá sobre a questão da representação 
parlamentar que deverá ser proporcional.

Com esta decisão, baseada no diálogo, na busca 
do consenso, A CPCM superou o principal impasse 
existente no processo de construção do Parlamento 
do Mercosul.

Outra decisão importante da reunião foi em rela-
ção ao critério da tomada de decisões, que poderão ser 
diferentes para cada etapa de implantação do Parla-
mento do Mercosul. De acordo com o documento final, 
serão adotados critérios de ‘Maiorias Especiais’ (ver no 
site www.camara.gov.br, da CPC Brasil a proposta de 
protocolo) para alguns temas e com isso, evitar a so-
breposição da ‘Maioria Automática’ dos países maiores, 
quando da vigência da Representação-Cidadã.

Também decidimos, para o bom andamento dos 
trabalhos do Mercosul, a realização de gestões comuns 
nos respectivos Congressos Nacionais para a adoção 
de mecanismos que dotem as matérias referentes ao 
Mercosul de tratamento preferencial ou de urgência. 

Este mecanismo, chamado de Consulta (já descrito em 
outros relatórios deste parlamentar ou encontrado no 
site da CPC Brasil) não deverá ultrapassar o prazo de 
180 dias, contados a partir do ingresso da norma em 
cada Parlamento Nacional.

IV. Conclusões

Entendo que esta Reunião Extraordinária das 
CPCM foi uma das mais importantes e produtivas dos 
últimos quatro meses, pois ela superou parte das dife-
renças ou das exigências que vinham sendo feitas pelo 
Paraguai.O Paraguai, desde junho deste ano, passou 
a exigir que o Parlamento do Mercosul tenha o mesmo 
número de parlamentar por Estado-Parte, enquanto 
nós defendemos uma proporcionalidade, mesmo que 
atenuada. Exigia também que o orçamento fosse pro-
porcional ao PIB de cada um dos Estados-Partes.

O acordo de proposta ao qual chegamos esta-
belece que o número de parlamentares por Estados-
Partes será de 18 no período de transição que são os 
quatro primeiros anos e neste período o orçamento 
será de contribuição igualitária entre os países que 
compõem o Mercosul. E o Acordo que foi possível.

Tanto a proposta de Protocolo como a Ata desta 
reunião estão disponíveis na Comissão Parlamentar 
Conjunta do Mercosul.

Esse o teor do meu relatório.
Dr. Rosinha
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Brasilia, 25 de outubro de 2005 

Ofício GDES Nº 429/2005

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

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vos-

sa Excelência com a finalidade de apresentar roteiro e 
objetivo de viagem realizada dias 12 a 22 do corrente 
mês 4 Alemanha e China.

Com o intuito de melhorar os negócios na Ásia, 
o Estado de Santa Catarina montou comissão visando 
divulgar seu potencial de cooperação e intensificar o 
intercâmbio catarinense com os dois países.

Em Berlim, na primeira reunião com o deputado 
Lothar Mark, Presidente do Grupo Interparlamentar Ale-
manha/Brasil, onde nossa comitiva liderada pelo Gover-
nado Luiz Henrique da Silveira explanou o objetivo da 
viajem e o quão importante é estreitamento das relações 
Alemanha-Brasil. Inclusive ajustamos a vinda do Grupo 
Parlamentar ao Brasil, para visita a este Congresso Na-
cional em dezembro próximo ou março de 2006.

Ainda em Berlim a comitiva liderada pelo Go-
vernador Luiz Henrique apresentou projeto visando o 
estabelecimento dos aposentados alemães em Santa 
Catarina com assinatura do convênio entre a Unisul 
e a Berufs-und Bildungszentrum, com a presença de 
diversas autoridades, empresários alemães e brasi-
leiros, incluindo 11 representantes de Universidades 
brasileiras, com a presença de inúmeros reitores.

Na China, participamos de diversas reuniões 
com autoridades chinesas em Ghanzou/Cantão, que 
é a segunda maior feira do mundo, com mais de dez 
mil expositores, onde o Governador proferiu brilhante 
palestra, com o tema oportunidade de negócios entre 
Santa Catarina e China.

Já em Zhengzou, outra cidade Chinesa, partici-
pamos de novo encontro com

autoridades chinesas, onde estavam presentes 
mais de 1000 estudantes chineses, somando-se aos 
reitores e professores. Logo após, nos deslocamos para 
o colégio aonde, com muita emoção, encontramos 20 
estudantes catarinenses que estão na China conve-
niados com a Prefeitura de Joinville, por um período de 
um ano para aprenderem o idioma daquele país.

Este deputado relatou a importância do relaciona-
mento Brasil/China, parabenizou a coragem dos estu-
dantes que estão do outro lado do mundo, longe de suas 
famílias mas que ao mesmo tempo estão inseridos numa 
maravilhosa cultura que, futuramente contribuirão sobre-
maneira principalmente com sua pátria mãe, o Brasil.

As autoridades chinesas estão estudando critérios 
de escolha/seleção para que os estudantes chineses 
façam o mesmo, ou seja, venha ao Brasil aprender o 
Português.

No mesmo dia, (18/10), a comitiva catarinense 
jantou com autoridades japonesas estreitando ainda 
mais as relações entre os dois países.

Por último, dia 20/10, próximo passado, visitamos 
a empresa brasileira EMBRACO, que está instalando 
filial em Pequim, com inauguração prevista para dia 
cinco de março (05/03).

Dia 21/10, partimos de Pequim para Frankfurt, de 
Frankfurt para São Paulo e São Paulo/Florianópolis, 
com chegada às 11:00 do último dia 22/10.

Informo ao caro Presidente que farei pronuncia-
mento nesta Casa relatando e enfatizando a impor-
tância da viagem oficial, com claras perspectivas de 
ótimos resultados.

Contando com a atenção de Vossa Excelência, 
antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente, – Edinho Braz, Deputado Fe-
deral.

Brasília, 24 de Outubro de 2005.
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Brasília, 24 de outubro de 2005

RELATÓRIO DE VIAGEM

Período: 16-8-2005 à 16-8-2005
Origem: Brasília
Destino: São Paulo
Objetivo: Ouvir o Senhor Antônio Oliveira Claramunt, 
Doleiro Toninho da Barcelona pela CPMI – Correios.

No dia 16 de agosto do corrente, integrando grupo 
de parlamentares membros da Comissão Parlamen-
tar Mista de Inquérito, desloquei-me à cidade de São 
Paulo, às 12:30hs, horário de Brasília, no vôo 1791, 
operado pela Gol Transportes Aéreos SA., custeado 
pela própria CPMI, para ouvir o Senhor António Oliveira 
Claranrnnt, Doleiro Toninbo da Barcelona.

Durante a oitiva, o Doleiro afirmou conhecer uma 
série de operações de remessa de dinheiro para o ex-
terior feitas por figuras envolvidas no objeto da CPMI. 
As declarações do doleiro serviram de base para seu 
depoimento perante o plenário da CPMI dos Correios, 
realizado no dia 20 do mesmo mês, conforme consta 
na Ata da sessão da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito – Correios.

Após a oitiva, retornei à Brasília na mesma data, 
às 20:48hs, horário de Brasília, no vôo 2636, operado 
pela Varig S.A., custeado pela CPMI.

Em cumprimento ao Ato da Mesa nº 35 de 2003, 
encaminho o presente relatório à Presidência da Câ-
mara dos Deputados para publicação.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Paes 
– PSDB-RJ.

Em 25-1-2006
Publique-se, nos termos do Ato da Mesa 

nº 35/03. – Aldo Rebelo, Presidente.

Brasília, 31 de outubro de 2005

RELATÓRIO DE VIAGEM À FRANÇA –  
19 A 22 DE OUTUBRO DE 2005

A convite da Association Droit à L’Energie, orga-
nização francesa, sob o patrocínio do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros (Ministére des Affaires Extran-
géres) da França, participamos em Paris, entre os dias 
19 e 21 de outubro, do colóquio sobre o acesso aos 
serviços de eletricidade no mundo, em missão oficial, 
representando a Câmara dos Deputados, onde fomos 
solicitados a expor pelo Parlamento brasileiro o Pro-
grama Luz Para Todos, que busca a universalização 
do acesso à energia elétrica no Brasil até o ano de 
2008.

No evento, conduzido pela Droit à L’Energie, in-
tegramos uma delegação brasileira, que contou, além 
de nossa exposição, com representantes do Programa 
Luz Para Todos no Rio de Janeiro, de associação de 
moradores beneficiados pelo programa, bem como re-
presentantes da Federação Nacional de Engenheiros e 
Federação Nacional dos Urbanitários – FNU/CUT.

A apresentação realizada por nós, que segue 
anexo, foi objeto de um expressivo debate com parti-
cipação de representantes da Índia, México, Rússia, 
Togo, Nigéria, Marrocos, além de representantes do 
governo da França, de empresas como a EDF (Ele-
trícité de France) e participantes da Associação Droit 
à L’Energie. Registramos, também, a presença de re-
presentantes da Embaixada do Brasil na França. Le-
vamos ao encontro os últimos dados do Programa Luz 
Para Todos no Brasil, que é uma referência mundial 
em política social de garantia de energia como vetor 
de desenvolvimento social com geração de emprego 
e renda.
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O debate sobre o direito à energia é conduzido 
para contribuir em políticas de inclusão social e com-
bate à fome. A exclusão elétrica ainda atinge cerca 
de 30% da população mundial. O Brasil, que no iní-
cio do Governo Lula apresentava uma população de 
cerca de 12 milhões de pessoas sem energia elétrica 
no Brasil, após um ano de programa Luz Para Todos 
já reduziu esse número para algo como 7 milhões de 
pessoas e se desenvolve com ritmo crescente, o que 
nos permite atingir o objetivo de universalização em 
2008, sendo que alguns estados já terão cumprido 
esta meta em 2006.

A boa recepção da nossa apresentação vem a 
contribuir para um clima positivo e sintonizado com o 
Ano do Brasil na França e toda repercussão sobre a 
boa imagem do nosso País.

No debate realizado, fomos chamados a respon-
der sobre política energética no Brasil, em particular 
registramos questionamentos sobre a possibilidade 

de uso da energia nuclear no Brasil, bem como infor-
mações sobre a expansão da presença das fontes re-
nováveis na matriz energética do Brasil, com atenção 
ao programa de Biodiesel e do Proálcool.

Por fim, quero registrar como atividade extra-
conferência, a oportunidade de presenciar no museu 
Jean Moulin, uma homenagem ao nosso companheiro 
Apolônio Carvalho, pela sua participação na resistência 
francesa na libertação de Paris da ocupação nazista, 
onde foi exibido um filme sobre a vida deste grande 
brasileiro, herói de três pátrias – Espanha, França e 
Brasil. – Deputado Fernando Ferro.

Cópias das fotografias anexas a este docu-
mento encontram-se no documento original na Co-
ordenação de Arquivo do Centro de Documentação 
e Informação da Câmara dos Deputados – Art. 98 
do Regimento Interno.
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GESTÃO PARTICIPATIVA

Comiossão de Universalização

Comite Gestor Nacional

Coordenadores Regionais

Comites Gestores Estaduais

Comitê Gestor Estadual

Atribuições

Definir prioridade, receber e estimular as demandas da sociedade acompanhar o cum-
primento das metas de universalização e garantir a implementação do programa LUZ PARA 
TODOS
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I FÓRUM PARLAMENTAR IBERO-AMERICANO

Relatório de Viagem a Bilbao (Espanha) 
28 de setembro a 10 de outubro, de 2005

Objetivo: Representar o Congresso Nacional (Bra-
sil) perante os parlamentares do país da comunidade 
ibero-americana, que reuniu congressistas europeus 
e latino-americanos.

Na condição de deputado federal, fui designado 
para representar a Câmara Federal dos Deputados no 
I Fórum Ibero-Americano por intermédio de mensagem 
oficial, datada de 5 de setembro de 2005, enviada pelo 
então Presidente da Câmara Federal, deputado Seve-
rino Cavalcanti.

Ao longo do evento, o Brasil teve uma excelente 
oportunidade para debater e mesmo reivindicar so-
bre a possibilidade da conversão de parte da nossa 
dívida externa com a Espanha por políticas públicas 
em educação.

Antecederam ao Fórum, em Bilbao, três eventos 
de envergadura internacional. O primeiro foi a XXVI 
Reunião de Ministros de Educação do Mercosul, rea-
lizada em Buenos Aires, Argentina, em 2004. No mes-
mo ano teve lugar a XIV Conferência Ibero-Americana 
de Educação, em São José da Costa Rica, quando o 
Presidente da Espanha, Rodriguez Zapatero anunciou 
à Argentina que seu país iria converter a dívida de 60 

milhões de euros em políticas públicas de educação. 
Ainda em 2004, ministros da Educação do Brasil e da 
Argentina.

O Fórum em Bilbao foi organizado pelas Cortes 
Gerais da Espanha sob dois focos centrais. O primeiro 
como citei anteriormente, tratou da conversão da dívi-
da externa de países pobres em políticas públicas de 
educação. A segunda esteve relacionada ao estabe-
lecimento de uma rede de cooperação internacional, 
via parlamentar.

Um dos objetivos do Fórum foi anteceder a XV 
Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado, que 
teve como sede a cidade de Salamanca, também na 
Espanha, entre os dias 14 e 15 de outubro, que contou 
com a presença de uma delegação brasileira, liderada 
pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A pauta do encontro foi organizada da seguinte 
maneira:

• Sexta-feira, dia 30 de setembro.
9h30min Reunião preparatória dos se-

cretários das delegações
10h30min Inscrição dos participantes
11h Ato de inauguração
16h Reuniões de trabalho
• Sábado, dia 1º de outubro.
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10h Continuação das reuniões. Debate 
e aprovação das conclusões das mesas de 
trabalho

l6h30min Reunião Plenária
17h Ato de encerramento

Como resultado dos vários debates, o Fórum di-
vulgou uma declaração final contendo as deliberações 
a partir de quatro eixos:

1. Fortalecimento democrático institucional;
2. Economia e desenvolvimento;
3. Cooperação para o desenvolvimento; e
4. América Latina no Mundo.

Foi consensual entre os participantes considerar 
algumas diretrizes quanto às relações da Comunidade 
Ibero-Americana. Em primeiro lugar sobre a história e 
herança cultural comum, “que se edifica sobre princí-
pios e valores compartilhados”, conforme está descrito 
no Documento Final do Fórum.

Outro aspecto ressaltado abarca a compreen-
são que os dois idiomas (português e espanhol) se 
constituem como base pela qual os valores culturais 
da Comunidade têm-se expandido internacional-
mente. Consoante a essa diretriz, os parlamentares 
reafirmaram a importância do Sistema Ibero-Ameri-
cano, que vem funcionando desde 1991, sobretudo, 
em função das Cimeiras de Chefes de Estado e de 
Governo.

Resultado palpável, no caso brasileiro, sobre 
as deliberações do Fórum, foi o anúncio, durante 
a XV Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Esta-
do, em Salamanca, pelo atual ministro de Estado 
da Educação, Fernando Haddad, da proposição 
do Brasil em converter a dívida externa do país, 
perante a Espanha, em políticas públicas de edu-
cação voltadas para o ensino da língua espanhola 
no Brasil. – Geraldo Resende, Deputado Federal, 
PPS-MS. 
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Brasília, 25 de outubro de 2005

O Deputado Gerson Gabrielli, foi convidado a 
proferir uma palestra para empresários brasileiros 
que vivem nos EUA. Na ocasião visitou o consulado, 
onde conversou com o Cônsul Geral do Brasil, Jorio 
Gama sobre as dificuldades que as micro e pequenas 
empresas de brasileiros enfrentam nos EUA. Falou 
também sobre a necessidade de organização para 

o fortalecimento tanto das empresas como dos em-
preendedores, fez visitas a empreendimentos e falou 
para políticos presentes como a deputada estadual 
Débora Blumme, o presidente e membros da Metro-
west Chamber of Commerce of Massachusetts e em-
presários americanos.

Atenciosamente, – Gerson Gabrielli, Deputado 
Federal.



04058 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

Relatório de Viagem

A HIGHTEX 2005 reuniu o que de mais sofisti-
cado existe no mundo em máquinas e equipamentos 
para tecelagem. A importância da participação do 
Brasil nesse evento, através da Câmara dos Depu-
tados, além de empresários do setor, foi a de trazer 
subsídios para que nosso País possa participar do que 
existe de mais sofisticado no setor. Os maquinários de 
alta tecnologia que foram apresentados na HIGHTEX 
2005 são de alta relevância para o desenvolvimento 
do setor no Brasil.

O Evento contribuiu para que fosse possível ava-
liar a tecnologia existente, repassar essas informações 
ao setor empresarial brasileiro contribuindo assim com 
o desenvolvimento tecnológico e, por conseguinte com 

a ampliação das empresas brasileiras que com isso 
terão condições também de concorrerem no mercado 
internacional e ampliarem as possibilidades de empre-
go a brasileiros.

A HIGHTEX 2005 foi um preâmbulo para o gran-
de acontecimento tecnológico do setor que será de-
senvolvido na França, e que permitirá estabelecermos 
parcerias tecnológicas para o desenvolvimento do se-
tor têxtil no Brasil.

O evento possibilitou aos representantes brasi-
leiros obter conhecimento a respeito da alta tecnolo-
gia do setor, trazendo para o Brasil informações de 
alta relevância. – Prof. Irapuan Teixeira, Deputado 
Federal – PP/SP.

JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE  
LEGISLACIÓN PARA EL CONTROL DEL TABACO 

(17 e 18 de agosto de 2005.  
Buenos Aires – Argentina)

RELATÓRIO DE VIAGEM 
(Ato da Mesa nº 35/2003)

Senhor Presidente, em vista da viagem, em compro-
misso oficial, como representante da Câmara dos Depu-
tados nas Jornadas Internacionales sobre Legislación para 
el Control del Tabaco em Buenos Aires, Argentina, nos últi-
mos dias 17 e 18 de agosto, apresento o presente relatório, 
em conformidade com o Ato da Mesa nº 35/2003.

No dia 17 de agosto, participei de sete painéis, 
que versaram sobre a Convenção da OMS para Con-
trole do Tabaco; aspectos econômicos do controle do 
tabaco; contrabando, implantação da convenção para 
Controle do Tabaco na França e na União Européia; a 

efetividade das políticas previstas neste tratado e sua 
importância; o comportamento da indústria tabagista na 
América Latina; entre outros. Ao final do dia, participei 
de uma plenária com especialistas da área.

No dia seguinte, os painéis foram sobre as contribui-
ções cientificas e legislativas para o controle do tabaco; 
obstáculos às políticas baseadas em evidências; dispo-
sições baseadas na evidência para o controle do tabaco 
e regulamentação dos ambientes livres do tabaco.

Em conclusão, foi muito importante participar 
do evento, porque pude receber e passar impressões 
sobre a correta regulamentação legal do combate ao 
tabaco. Esse contato fecundo vai-me permitir elabo-
rar proposições para promover o avanço da legislação 
nacional na área.

Brasília, 23 de agosto de 2005. – Ivo José, Depu-
tado Federal PT – MG.
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RELATÓRIO DE VIAGEM

Conferência das Nações Unidas sobre Armas  
Pequenas e Armamentos Leves

Por meio do Ofício nº 2.839 de 1º de julho de 2005, 
recebi o comunicado do Presidente da Câmara dos Depu-
tados, Excelentíssimo Sr. Severino Cavalcanti, à minha 
designação para representar a Câmara dos Deputados na 
Conferência das Nações Unidas, sobre Armas Pequenas 
e Armamentos Leves, em Nova Yorque, nos Estados Uni-
dos, no período de 9 a 15 de julho de 2005, cosiderando 
o meu afastamento desta Casa à missão oficial.

Após as necessárias providências administra-
tivas junto à Assessoria de Relações Internacionais 
da Presidência desta Casa, viajei para Nova Yorque 
no dia 9 de julho de 2005 (número do Bilhete ETKT 
001 2240890863 ), retornando no dia 15 de julho do 
mesmo ano conforme documentação encaminhada à 
Presidência da Câmara dos Deputados.

A delegação brasileira foi chefiada pela Ministra 
Lúcia Maiera, e integrada pelos deputados Antônio Car-
los Biscaia, Jefferson Campos, Luiz Eduardo Greenhal-
gh e Maria Lúcia Cardoso, além do diplomata Claudio 
Medeiros, da Divisão de Desarmamento e Tecnolo-
gias Sensíveis do Ministério das Relações Exteriores 
– MRE, e dos representantes da Secretaria Nacional 
de Segurança Pública e da Polícia Federal.

A II Reunião Bienal foi realizada para considerar 
a implementação do Programa de Ação das Nações 
Unidas para a prevenção, Combate e Erradicação do 
Tráfico Ilícito de Armas Pequenas e Armamentos Le-

ves. A reunião teve como objetivo permitir o intercâm-
bio de informações sobre as iniciativas relacionadas a 
implementação do “POA” – Programme of Action, pelos 
Estados-Membros, por Organizações Internacionais e 
Regionais e pela sociedade civil.

Na manhã do dia 11 de julho, o escritório da Mis-
são Permanente do Brasil junto à Organização das Na-
ções Unidas, fomos recepcionados pelo Embaixador 
Ronaldo Sandemberg, representante permanente do 
Brasil, junto às Nações Unidas e pela Ministra Lúcia 
Maiera, integrante da Missão. Em seguida, obtivemos 
o nosso credenciamento para participação na Confe-
rência da ONU.

Durante o dia 11 e na manhã do dia 12 de ju-
lho, foram realizados debates, sob a Presidência 
do Embaixador Pasi Patokalio, da Finlândia, com 
intervenções das representações diplomáticas dos 
Estados-Membros e Associados de Blocos, como o 
Mercosul, com traduções simultâneas para o inglês, 
francês, espanhol e chinês, assinalado, entre outros, 
os pronunciamentos dos Embaixadores do Japão, 
Nigéria, Noruega, China, Canadá, Austrália, Guate-
mala, Sérvia e Montenegro, Colômbia, Argentina e 
Cuba. Merecem especial destaque as intervenções 
da Ministra Lúcia Maiera, da Missão Permanente do 
Brasil e da delegação do Uruguai, como represen-
tante do Mercosul.

Seguiram-se as intervenções dos organismos in-
ter-governamentais e das organizações não-governa-
mentais. Duas ONG do Brasil participaram da II Confe-
rência Bienal: O Viva Rio, da cidade do Rio de Janeiro 
e o Instituto Sou da Paz, da cidade de São Paulo.
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Os debates envolveram os seguintes temas:

1. Confisco e destruição de armas, manejo de esto-
ques, desarmamento, desmobilização e reintegração 
de ex-combatentes;
2. Capacitação, mobilização de recursos e formação 
institucional;
3. Marcação e rastreamento de armas;
4. Temas correlatos: terrorismo, crime organizado, trá-
fico de drogas e de pedras preciosas;
5. Controle de importação e de exportação, interme-
diação ilícita (“brokering”);
6. Desenvolvimento humano, cultura da paz, crianças, 
mulheres e idosos;
7. Cooperação e assistências internacionais.

Dos eventos paralelos, cumpre-me destacar a 
nossa participação no Seminário do Fórum Parlamen-
tar de Combate ao Tráfico Ilícito de Armas Pequenas 

e Armamentos Leves, presidido pelo deputado Hakan 
Juhlt, da Suécia.

A II Reunião Bienal para implementação do Pro-
grama de Ação das Nações Unidas para Prevenção, 
Combate do Tráfico Ilícito de Armas Pequenas e Ar-
mamentos Leves, é preparatória para a Conferência 
de Revisão do Programa de Ação, a realizar-se em 
meados de 2006, na sede da ONU.

Apresento estas informações como RELATÓRIO 
da viagem e participação na II Reunião para Implemen-
tação do Programa de Ação das Nações Unidas para 
a Prevenção, Combate e Erradicação do Tráfico Ilícito 
de Armas Pequenas e Armamentos Leves, integran-
do, como representante da Câmara dos Deputados, 
a Delegação da Missão Permanente do Brasil, junto à 
Organização das Nações Unidas – ONU.

Brasília – DF, 25 outubro de 2005. – Jefferson 
Campos, Deputado Federal.
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RELATÓRIO DE VIAGEM

Participação, como relator da Comis-
são Parlamentar Mista de Inquérito, criada 
através do Requerimento nº 2-CN de au-
diência pública e oitivas de testemunhas 
vítimas das redes de tráficos de seres hu-
manos – Emigração Ilegal – na cidade de 
Poços de Caldas (MG), dias 15 e 16 de se-
tembro de 2005.

Conforme decisão do plenário da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito, criada com a finalidade de 
apurar os crimes e outros delitos penais e civis prati-
cados com a emigração ilegal de brasileiros para os 
Estados Unidos e outros países e assegurar os direitos 
de cidadania aos brasileiros que vivem no exterior, fo-
ram agendadas audiência pública e oitivas em Poços 
de Caldas, no sul de Minas Gerais, de onde parte um 
grande contingente de mão-de-obra brasileira, espe-
cialmente para os Estados Unidos.

Como parte integrante deste relatório, incluo a 
seguir a ata dos trabalhos:

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRI-
TO, CRIADA ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 

2-CN, PARA APURAR OS CRIMES E OUTROS 
DELITOS PENAIS E CIVIS PRATICADOS COM A 

EMIGRAÇÃO ILEGAL DE BRASILEIROS PARA OS 
ESTADOS UNIDOS E OUTROS PAÍSES, E ASSE-
GURAR OS DIREITOS DE CIDADANIA AOS BRA-

SILEIROS QUE VIVEM NO EXTERIOR

AUDIÊNCIA PÚBLICA EM POÇOS DE  
CALDAS – MG

No dia quinze de setembro de dois mil e cinco, 
às quatorze horas e quarenta minutos, no auditório 
do Palace Hotel, na Cidade de Poços de Caldas – 

MG, sob a Presidência do Senador Marcelo Crivella 
e com as presenças dos Deputados João Magno; 
Geraldo Thadeu; Neucimar Fraga, Aldir Cabral Leo-
nardo Monteiro e Dr. Heleno, reúne-se a COMISSÃO 
Parlamentar Mista de Inquérito, Criada Através do 
Requerimento nº 2, de 2005-CN, com o Objetivo de 
“Apurar os Crimes e outros delitos penais e civis pra-
ticados com a Emigraçao Ilegal de Brasileiros para 
os Estados Unidos e outros Países, e Segurar os 
Direitos de Cidadania aos Brasileiros que Vivem no 
Exterior”, em audiência pública. Após a ouvir o Hino 
Nacional Brasileiro, o Senhor Presidente, Senador 
Marcelo Crivella, declara abertos os trabalhos da 
audiência pública em Poços de Caldas, na qual será 
debatido o tema “Emigração Ilegal”. O presidente 
informa que a presente audiência pública se dá em 
razão do Deputado Geraldo Thadeu ter apresentado 
à comissão requerimento para a realização dessa 
audiência pública. Em seguida, convida o jornalista 
Alan Rodrigues, da revista IstoÉ, autor da matéria 
“Travessia Mortal”, para fazer sua exposição acerca 
da sua experiência quando da elaboração da ma-
téria. Após, a Mesa concede a palavra ao relator, 
Deputado João Magno, para fazer suas indagações 
ao jornalista Alan Rodrigues, seguido pelos Depu-
tados Geraldo Thadeu, Neucimar Fraga, Dr. Heleno, 
Leonardo Monteiro e Aldir Cabral. Dando continui-
dade, convida o jornalista Walther Alvarenga, da TV 
Poços de Caldas, responsável pelo programa “Nova 
York – Um Sonho Brasileiro”, para fazer sua expo-
sição. Em seguida, a presidência concede a pala-
vra ao relator e aos deputados presentes para suas 
perguntas. Em seguida, o presidente da comissão 
convida a Drª Zani Cajueiro de Souza, procuradora 
da República em Minas Gerais, para proferir sua ex-
posição. Na seqüência, convida o senhor Sebastião 
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Augusto de Camargo Pujol, delegado da Polícia Fe-
deral, em Varginha – MG, para fazer sua exposição. 
E por último, convida o senhor Ramiro Wong, cônsul 
da Embaixada do México em Brasília, para trazer in-
formações acerca do tema. A presidência concede 
a palavra ao Deputado João Magno, relator, e aos 
demais deputados para fazerem suas perguntas aos 
expositores. As dezenove horas e trinta minutos, o 
Presidente suspende a audiência pública.

Às oito horas do dia dezesseis de setembro de 
dois mil e cinco, o presidente, eventual, Deputado 
Geraldo Thadeu, dá início aos trabalhos da comissão 

e informa que a pauta da audiência pública de hoje 
se destina a ouvir, em secreto, os depoimentos dos 
senhores Marcos Rodrigues da Silva; Roberto Abate 
Gomes; Claudiney Inácio; Claudevir Preto; Paulo Turato 
Salves, investigados pela Polícia Federal.

Nada mais havendo a tratar, o presidente, eventu-
al, encerra a reunião às treze horas e quarenta minutos. 
E, para constar, eu, Izaias Faria de Abreu, secretário 
da Comissão, lavrei a presente ata.

Brasília, 30 de setembro de 2005. – Deputado 
Federal João Magno.

RELATÓRIO DE VIAGEM

Participação, como relator da Comis-
são Parlamentar Mista de Inquérito, criada 
através do Requerimento nº 2-CN, de audi-
ência pública e oitivas de testemunhas víti-
mas das redes de tráficos de seres humanos 
– Emigração Ilegal – na cidade de Criciúma 
(SC), dias 6 e 7 de outubro de 2005.

Conforme decisão do plenário da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito, criada com a finalidade 
de apurar os crimes e outros delitos penais e civis 
praticados com a emigração ilegal de brasileiros para 
os Estados Unidos e outro; países e assegurar os di-
reitos de cidadania aos brasileiros que vivem no exte-
rior, foram agendadas audiência pública e oitivas em 
Criciúma, Santa Catarina, de onde parte um grande 
contingente de mão-de-obra brasileira, especialmente 
para os Estados Unidos.

Como parte integrante deste relatório, incluo a 
seguir a ata dos trabalhos:

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE  
INQUÉRITO, CRIADA ATRAVÉS DO  

REQUERIMENTO Nº 2-CN, PARA APURAR OS 
CRIMES E OUTROS DELITOS PENAIS E CIVIS 
PRATICADOS COM A EMIGRAÇÃO ILEGAL DE 
BRASILEIROS PARA OS ESTADOS UNIDOS E  

OUTROS PAÍSES, E ASSEGURAR OS DIREITOS 
DE CIDADANIA AOS BRASILEIROS QUE VIVEM 

NO EXTERIOR.

AUDIÊNCIA PÚBLICA EM CRICIÚMA – SC

No dia seis de outubro de dois mil e cinco, ás qua-
torze horas e quarenta minutos, no Salão Ouro Negro da 
Prefeitura de Criciúma – SC, situada na Rua Domenico 
Sonego, 542 – bairro Santa Bárbara – Criciúma – SC, 
sob a presidência do Senador Marcelo Crivella e com as 
presenças do Senador Leonel Pavan e dos Deputados 
João Magno e Dr. Heleno, reúne-se a Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito, Criada Através do Requeri-
mento nº 2, de 2005-CN, com o objetivo de “Apurar os 
Crimes e Outros Delitos Penais e civis Praticados com 
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a Emigração Ilegal Brasileiros Para os Estados Unidos 
e outros países, e assegurar os Direitos de Cidadania 
aos Brasileiros que Vivem no Exterior”, em audiência 
pública. Após ouvir o Hino Nacional Brasileiro, o Senhor 
Presidente, Senador Marcelo Crivella, declara abertos 
os trabalhos da audiência pública, em Criciúma, na qual 
será debatido o tema “Emigração Ilegal”. O presidente 
informa que a presente audiência pública se dá em razão 
do Senador Leonel Pavan ter apresentado à comissão 
requerimento para a realização dessa audiência pública. 
Em seguida, passa a palavra às seguintes autoridades 
que compõem a Mesa: Senador Leonel Pavan, Anderlei 
Antoneli, prefeito de Criciúma, Deputado Estadual Clé-
sio Salvaro, líder do PSDB na Assembléia Legislativa 
de Santa Catarina; Deputada Estadual Odete de Jesus, 
vice-presidente da Comissão de Direitos e Garantias 
Fundamentais de Amparo à Família e à Mulher; Dr. 
Jones Ferreira Leite, delegado da Polícia Federal em 
Santa Catarina, Deputado João Magno, relator da co-
missão; e, por último, ao Deputado Dr. Heleno. Dando 
continuidade ao debate, o Senador Marcelo Crivella 
convida a senhora Maria Marlene Marcelino Cardoso, 
residente na rua Princesa Isabel, 87, Presidente Var-
gas, Içara – SC, para prestar esclarecimentos quanto 
às ameaças que vem recebendo por agenciadores que 

patrocinaram a viagem do seu filho aos EUA. Em segui-
da, o presidente convida o senhor Roberto Carminati, 
diretor e produtor do filme “A Fronteira” para exibição e 
debate do filme. Após esse debate, o senhor Carminati 
apresenta a nova produção, intitulada “Segurança Na-
cional”, na qual mostra um Brasil positivo onde a segu-
rança nacional começa pelas fronteiras do nosso País. 
As vinte horas e trinta minutos, o presidente suspende 
a audiência pública.

Às nove horas do dia sete de outubro de dois mil 
e cinco, o presidente, eventual, Deputado João Magno, 
dá início aos trabalhos da comissão e informa que a 
pauta da audiência pública de hoje se destina a ouvir, 
em secreto, os depoimentos dos senhores Valmor Vis-
cari; José de Oliveira; Jair Peres Raupp; Vilson José 
de Souza; José Vítor dos Santos; Rosilene Budny Stu-
dzinski; Rogério Adílio da Silva; Jairo de Melo da Rosa; 
e Jorge Roberto da Silva, investigados pela Polícia Fe-
deral. Nada mais havendo a tratar, o presidente, even-
tual, encerra a reunião às doze horas e vinte minutos. 
E, para constar, eu, Izaias Faria de Abreu, secretário 
da comissão, lavrei a presente ata.

Brasília, 26 de outubro de 2005. – Deputado Fe-
deral João Magno.
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RELATÓRIO DE VIAGEM DA DEPUTADA  
FEDERAL LÚCIA BRAGA À 93ª CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL DA OIT, EM GENEBRA, SUÍÇA

Participei de 5 a 12 de junho de 2005, juntamente 
com outros parlamentares, da 93ª Conferência Inter-
nacional de Trabalho, promovida pela OIT – Organiza-
ção Internacional do Trabalho, como representante do 
Congresso Nacional.

Este ano, quatro grandes temas estiveram em 
destaque:

– trabalho escravo;
– rede de trabalho para jovens;
– jornada de trabalho e saúde;
– segurança do trabalhador.

Vale ressaltar, que este ano, teve a participação 
de mais de 3.000 delegados na Conferência.

A delegação brasileira destacou-se em diversas 
comissões e o País teve sua imagem ressaltada de 
forma positiva no “Relatório Global de 2005 – Combate 
ao Trabalho Escravo”.

O ponto alto da Conferência é o discurso do di-
retor-geral da OIT, atualmente Juan Somavia, que em 

seu pronunciamento procurou mostrar os principais pro-
blemas do mundo do trabalho e encaminha propostas 
para governos, empresários e trabalhadores. Na opinião 
dele três questões merecem atenção especial:

1 – A crise global de emprego que o 
mundo está enfrentando, com perigo para a 
democracia, segurança e estabilidade.

2 – O esforço de todos para buscar solu-
ções através do Programa de Trabalho Decen-
te, proposto anteriormente pela OIT.

3 – A gravidade da crise implica que se 
deve dar um novo passo adiante e conseguir 
que o trabalho decente se converta em obje-
tivo global.

O diretor-geral da OIT também chamou a atenção 
de nós parlamentares, quando em seu discurso falou: 
“nenhum político que faça campanha em qualquer 
parte do mundo pode ser eleito sem oferecer a seus 
eleitores algo tangível no âmbito do trabalho”. A crise 
de emprego, segundo ele, é a questão política mais 
urgente de nosso tempo. – Lúcia Braga

Brasília, 24 de outubro de 2005.
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RELATÓRIO DE VIAGEM

Reunião Plenária Extraordinária da Comissão 
Parlamentar Conjunta do Mercosul, realizada em Bue-
nos Aires, no dia 11-10-2005

No período da manhã participei na representação 
argentina da Comissão Parlamentar Conjunta do Mer-
cosul da Reunião de Secretário da CPCM, para tratar 
da pauta e processar os documentos necessário na 
Reunião Plenária.

A reunião, sob coordenação do Presidente pro 
tempore, Roberto Conde, deputado do Uruguai, contou 
com a participação dos presidentes das seções nacio-
nais dos quatro Países-Membros – Brasil, Argentina, 
Uruguai e Paraguai, e de parlamentares que integram 
as respectivas Comissões.

A Representação Brasileira na CPCM foi repre-
sentada pelo seu presidente, Senador Sérgio Zambiasi, 
deputado Dr. Rosinha e da deputada Maninha.

A principal decisão da reunião, uma das mais 
importantes realizadas recentemente, foi a definição 
sobre o critério de representatividade parlamentar no 
Parlamento do Mercosul, que se encontrava pendente 
de um acordo entre os Países-Membros.

Por consenso, a Comissão Parlamentar Conjunta 
do Mercosul definiu que, durante a etapa de transição, 
de 2006 até 2010, a composição do Parlamento do 
Mercosul será paritária e formada por 18 parlamenta-
res de cada Estado-Membro.

De acordo com a decisão da CPCM, o proces-
so de instalação do Parlamento do Mercosul ocorrerá 
por etapas.

A primeira, de transição, com vigência até o mês 
de dezembro de 2010, terá representação paritária, 
com participação de parlamentares no exercício do 
mandato, escolhidos pelos respectivos Congressos 
Nacionais.

Na segunda etapa, de janeiro de 2011 até dezem-
bro de 2014, o Parlamento do Mercosul será integra-
do por parlamentares eleitos diretamente por sufrágio 
universal, mas ainda de acordo com os respectivos 
calendários eleitorais nacionais.

A partir de 2014, o Parlamento do Mercosul supe-
rará sua fase de transição e passará a funcionar com 
representação de parlamentares eleitos pelo voto po-
pular, em datas comuns aos quatro Estados–Membros. 
Para a realização desta eleição será fixada uma data 
comum, antes do final de 2012, definido como DIA DO 
MERCOSUL–CIDADÃO.

Além da decisão sobre uma data comum para 
a realização de eleições para o Parlamento do Mer-
cosul, também se decidirá sobre a questão da repre-
sentação parlamentar, se ela continuará paritária ou 
se será proporcional.

Com esta decisão, baseada no diálogo, na bus-
ca do consenso, a CPCM superou o principal impasse 
existente no processo de construção do Parlamento 
do Mercosul.

Outra decisão importante da reunião foi em re-
lação ao critério da tomada de decisões, que pode-
rão ser diferentes para cada etapa de implantação do 
Parlamento do Mercosul. De acordo com o documento 
final, serão adotados critérios de “Maiorias Especiais” 
para, com isso, evitar a sobreposição da “Maioria Au-
tomática” dos países maiores, quando da vigência da 
Representação–Cidadã.

Também fundamental para o bom andamento dos 
trabalhos do Mercosul é a decisão de realizar gestões 
comuns nos respectivos Congressos Nacionais para a 
adoção de mecanismos que dotem as matérias refe-
rentes ao Mercosul de tratamento preferencial ou de 
urgência. Este mecanismo, segundo entendimentos 
dos representantes dos quatro países reunidos em 
Buenos Aires, não deverá ultrapassar o prazo de 180 
dias, contados a partir do ingresso da norma em cada 
Parlamento Nacional.

Na parte da tarde participei, acompanhada do 
assessor-executivo da Confederação Parlamentar 
das Américas – COPA, Sr. André Maimoni, de reu-
nião com a Sr. Deputada Mirta Rubini e Senadora 
Edda Evangelina Acuña, membros argentinos da 
COPA.

A reunião ocorreu na sede da Câmara dos Depu-
tados da Argentina e foram deliberadas questões re-
lativas à organização e participação da COPA na IV 
Cumbre das Américas, em Mar del Plata e outras de-
liberações internas da Vice-Presidência da região do 
Cone Sul da Confederação e da realização de evento 
sobre segurança no Paraguai em 2006.

Necessária reunião com os membros da COPA 
na Argentina, o encontro serviu, ademais da parti-
cipação na IV Cumbre, para a fixação de critérios e 
medidas para a implementação de efetiva atuação da 
Vice-Presidência da COPA na região do Cone Sul. 
– Deputada Federal, Maria José Maninha, Antonio 
Ferreira Costa Filho.
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RELATÓRIO DE VIAGEM EM MISSÃO OFICIAL

Missão oficial da Câmara à 49ª sessão da Co-
missão Jurídica e social da Mulher – ONU

Nova York, 28 de fevereiro – 6 de março, 2005
Reunião com a presença de representantes de 

mais de 170 países
Delegação Brasileira: Composta por três seg-

mentos – governo, Parlamento e organizações não–
governamentais.

Representação Parlamentar:
Deputadas Alice Portugal – PCdoB/BA
Elaine Costa – PTB/RJ
Jandira Feghali – PCdoB/RJ
Maria do Rosário – PT/RS
Sandra Rosado – PMDB/RN
Sueli Campos – PP/ RR
A temática central foi a análise da plataforma de 

Beijing, resultante da IV Conferência mundial da Mulher, 
fórum da ONU, e a avaliação de sua implementação, 
dez anos depois (Beijing + 10).

Sinteticamente podemos dizer que a grande maio-
ria das nações deu início à aplicação do conteúdo da 
plataforma, mas as diversas contingências econômicas, 
políticas e culturais interferiram em graus variados nos 
diversos governos.

No novo contexto internacional, pós–reeleição de 
George Bush, instalou–se um processo, por parte dos 
EUA, de tentar reabrir a discussão da plataforma nos 
pontos em que reafirma aspectos de direitos humanos, 
particularmente direitos reprodutivos e sexuais.

O debate foi intenso na 49ª sessão, mas o esforço 
norte–americano, inclusive por pressão direta e indivi-
dualizada sobre diversos governos, resultou em pro-
fundo isolamento, obrigando–os a retirar sua emenda. 
A declaração oficial do encontro estabelecida por um 

grande consenso, portanto, reafirma a plataforma de 
Beijing e exortou os governos à sua implementação e 
aponta para a necessidade de incluí–la nos objetivos 
do milênio, resolução da ONU em 2000.

Das atividades da delegação parlamentar, res-
salto:

– Construção de manifesto, de nossa ini-
ciativa, de todas as delegações parlamentares 
dos diversos países, reafirmando a plataforma 
de Beijing (texto em anexo).

– Participação nas reuniões da América 
Latina, de encontros do Grupo Parlamentar In-
teramericano de População e Desenvolvimento, 
para troca de informações sobre as políticas 
públicas dos nossos países e maior aproxi-
mação dos parlamentos e representações do 
movimento social feminista, buscando maior 
sintonia na situação presente de resistência 
à ofensiva do governo dos EUA, inclusive na 
tentativa de aprovar resoluções no campo eco-
nômico e tráfico de mulheres.

– Presença nas reuniões plenárias, prin-
cipalmente quando estava inscrita a represen-
tação do Governo brasileiro.

– Presença nos debates paralelos do 
encontro, sobre temas afins, para melhor de-
senvolvimento e formulação.

– Participação no evento do Instituto Cer-
vantes com representações da América Lati-
na e Europa, com relato do Brasil sobre sua 
realidade e perspectivas no desenvolvimento 
das políticas de gênero.

– Apresentação de resolução sobre a si-
tuação econômico–social da mulher, iniciativa 



04068 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

do Brasil e Argentina, contrapondo a resolução 
norte-americana.

– Presença da Deputada Jandira Feghali 
no encontro promovido pela IPPF, através de 
convite da Srª Carmen Barroso, brasileira, direto-
ra geral da fundação, com palestra e apresenta-
ção de agenda de trabalho para 2005, principal-
mente relacionada com a inclusão da plataforma 
de Beijing nos objetivos do milênio.

Em anexo também está a declaração final da 
49ª sessão.

Estando à disposição para maiores informações, 

reafirmo a importância da representação da Câmara 

dos Deputados da República Federativa do Brasil, e 

agradeço a indicação da presidência.

Atenciosamente, – Deputada Maria do Rosário.

Documentos encaminhados em outro idioma, 

encontram–se no original na Coordenação de Ar-

quivo do Centro de Documentação e Informação 

da Câmara dos Deputados – art. 98 do Regimento 

Interno.

RELATÓRIO DE VIAGEM REALIZADA PELA  
SUBCOMISSÃO DA CPMI

DOS CORREIOS PARA OUVIR O DOLEIRO  
ANTÔNIO OLIVEIRA

CLARAMUNT – CONHECIDO COMO TONINHO 
 DA BARCELONA

Como membro titular da Comissão Mista Parlamen-
tar de Inquérito dos Correios – CPI dos Correios – fui 
designado para fazer parte da subcomissão que viajou à 
cidade de São Paulo, especialmente para ouvir o doleiro 
Antônio de Oliveira Claramunt, conhecido como Toninho 
da Barcelona, na Delegacia Geral de Polícia.

Saímos de Brasília com destino a São Paulo 
às 11:45 do dia 16/08/2005 retornando às 22:30 do 
mesmo dia. Foi creditado em minha conta corrente 
o valor correspondente a 54 diárias, para despesas 
com alimentação.

A importância da presente oitiva se deve ao fato 
de sérias acusações contra o doleiro, que movimen-
tou, segundo a CPI do Banestado, US$500 milhões de 
1996 a 2002. O referido doleiro foi acusado de remessa 
ilegal para o exterior, com movimentação que somava 
US$29,7 milhões de 1995 a 1997. Considerado o maior 
doleiro do País, está preso há um ano e cumpre pena 
de 25 anos na penitenciária de segurança máxima de 
Avaré, no interior de São Paulo, por evasão de divisas. 
Razão pela qual se fez necessário o deslocamento dos 
parlamentares até a capital paulista.

A partir das novas informações dadas pelo do-
leiro, a CPI se reuniu para definir seu depoimento em 
sessão pública.

As demais informações acerca do depoimento 
do Toninho da Barcelona constam dos relatários da 
CPMI dos Correios.

Isto posto, é o que tenho para relatar. – Deputado 
Maurício Rands, Deputado Federal, PT-PE.
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MISSÃO EMPRESARIAL E POLÍTICA DO  
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE – BRASIL ÀS 

REGIÕES DO PERU QUE SERÃO INTERLIGADAS 
VIA ESTRADA DO PACÍFICO

Dias 25 a 30 de outubro de 2005

Atendendo convite especial do Exmº Governador 
do Estado do Acre, Sr. Jorge Viana, remeti expedien-
te à Mesa Diretora comunicando tal fato e requeren-
do autorização para participar do evento represen-
tando a Câmara dos Deputados na referida Missão 
Empresarial. A autorização foi oficializada pelo Of. nº 
5.547/05/GP/MA.

A atividade consistiu em visitas a autoridades 
governamentais, comerciais e industriarias peruanas, 
tendo como objetivo o estreitamento das relações afins 
e consolidação de agenda que objetivem a aproxima-
ção dos estados federativos fronteiriços, tendo como 
escopo os tratados internacionais recentemente pro-

tocolados pelos respectivos Presidentes da República 
do Brasil e do Peru.

Participaram da comitiva membros do Governo 
Acreano, empresários, jornalistas, parlamentares es-
taduais e federais.

A rotina das ações estão assim descritas:

Dia 25-10 – Reunião com empresários 
e classe política nas cidades de Assis Brasil 
e em Puerto Maldonado.

Dia 26-10 – Reunião com a Câmara de 
Comércio e do Governo de Madre de Dios. 
Saída para a cidade de Cuzco.

Dia 27-10 – Reunião com a Câmara de 
Comércio Local de Cuzco. Saída para a cida-
de de Juliaca.

Dia 28-10 – Reunião com a Câmara 
do Comércio Local e Governo Regional de 
Puno.
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Dia 29-10 – Visita ao Porto de Matara-
ni e reunião com a Câmara do Comércio de 
Arequipa.

Dia 30-10 – Embarque para Puerto Mal-
donado. Retorno ao Brasil.

Nas reuniões com o empresariado local foi ressal-
tado o incentivo das autoridades governamentais em 
incentivar o estreitamento das relações empresariais, 
com investimento nas estruturas e infra-estruturas de 
transporte, aduaneiro e consular, buscando fortalecer 
o trânsito seguro de mercadorias.

Fato considerável é a construção de malha viária 
que permita a escoação de produtos agrícolas e agro-
florestais pela via Transoceânica, que levará os insumos 
brasileiros aos portos marítimos no oceano pacífico.

Acertou-se ainda encontro semelhante a ser reali-
zado no início de 2006 no Estado do Acre, onde empre-
sários e governantes peruanos estarão em solo brasileiro 
dando continuidade às promissoras iniciativas.

Registro ainda que fossem por mim recebidas 
5 diárias, no Valor de U$320,00, totalizando o mon-
tante de R$3.600,00. – Deputada Perpétua Almeida 
PCdoB/AC.

OF. Nº 125/GD 2005.

Brasília – DF, 23 de novembro de 2005

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aldo Rebello
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Conforme determina o ato da Mesa nº 35/03, 

sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Ex-
celência, relatório de viagem realizada no período 
de 16 a 18-11-05, referente ao 27º Fórum Anual 
dos Parlamentares para a Ação Global–PGA, em 
Dublin/Irlanda, organizado pelo Parlamento Latino-
Americano.

Sendo o que requer o momento.
Cordialmente, – Vanessa Grazziotin Deputada 

Federal, PCdoB-AM.

Relatório de Viagem

XXVII Reunião Anual do Fórum Parlamentar  
sobre Migração, Imigração e Integração,  

organizada pelo

PGA – Parlamentares por uma Ação Global

I. Período:

De 17 a 18 de novembro de 2005

II. Local:

Dublin – Irlanda

III. Objetivos:

Discutir as questões sobre Migração, Imigração 
e Integração que ocorrem no mundo; aprovar dire-
trizes que devem nortear a ação dos parlamentares 
quanto a elaboração e revisão de suas respectivas 
legislações, assim como sugerir ações conjuntas na 
luta em defesa dos direitos humanos dos imigrantes. 
Participaram do evento aproximadamente 100 parla-
mentares de 50 países.

IV. Atividades realizadas:
16-11-2005:

Chegada da delegação a Dublin, inscrição e en-
trega do material

17-11-2005:

Manhã:

• Abertura do Fórum, realizada no Museu da 
História Nacional da Irlanda, com a realização de 
uma Sessão Inaugural, onde usaram da palavra os 
seguintes senhores: M. J. Nolan, Presidente do Grupo 
Irlandês do PGA;

Rory O’Hanlon, Presidente do Parlamento Irlan-
dês; Kenneth Dzirasah, Presidente do PGA e Dermot 
Aherrn, Ministro das Relações Exteriores da Irlanda.

• Painel 1: Contexto geral sobre Migração, Imi-
gração e Integração.

– Participaram como expositores Deputados e 
Senadores representantes do Japão, Serra Leoa e 
Senegal, e em seguida foram abertos os debates.

– Os assuntos abordados foram: A imigração em 
diversas perspectivas, sob o ponto de vista dos países 
doadores de imigrantes e as nações receptoras desse 
movimento migratório; atuais tendências de imigração 
internacional; as questões relativas às causas sociais, 
econômicas e políticas da migração e custos e benefícios 
para o capital em relação aos movimentos migratórios.

Painel II: Questões econômicas e trabalhistas 
na migração.

– Participaram como expositores Deputados e Se-
nadores representantes do México, Turquia, Inglaterra 
e Brasil, e em seguida ocorreram os debates.

– Neste painel foram discutidas as seguintes 
questões: acordos internacionais e esforços de coope-
ração e sua implementação; perspectivas regionais e 
experiências de cooperação em políticas de migração. 
A situação dos Migrantes como trabalhadores assala-
riados; questões de remessa de valores e terceirização 
de mão-de-obra e estudo da legislação de migração 
implementada em alguns países.

Tarde:
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• Painel III: Migração forçada e tráfico de seres 
humanos.

– Participaram como expositores Deputados e 
Senadores representantes do Japão, Filipinas e Serra 
Leoa, e em seguida ocorreram os debates.

– Neste painel foram discutidas as questões re-
lativas aos migrantes políticos, refugiados e pessoas 
a procura de asilo político; direitos humanos e a mi-
gração forçada e esforços internacionais, nacionais e 
regionais para combater o tráfico de seres humanos 
e o contrabando de pessoas.

18.11.2005:
Manhã:

• Painel IV: A Integração dos migrantes sob o 
aspecto cultural.

– Participaram como expositores um repre-
sentante da Unesco, o Embaixador da França na 
Irlanda, além de Deputados e Senadores repre-
sentantes do México, França, Portugal, República 
Dominicana e 

• Irlanda, em seguida ocorreram os debates.
– Neste painel foram discutidas as seguintes ques-

tões Integração Social entre Migrantes; Questões de 
naturalização; Proteção dos migrantes e a Luta contra 
a xenofobia e discriminação dos migrantes.

Painel V: Migração e imigração em um mundo 
Pós o 11 de setembro.

– Participaram como expositores o embaixador 
dos EUA na Irlanda, além de Deputados e Senadores 
representantes do Paquistão, Jordânia, Rússia e Mar-
rocos. Em seguida ocorreram os debates.

– Neste painel foram discutidas as questões re-
lativas ao Impacto do terrorismo nos atuais modelos 
migratórios internacionais e a luta contra o terrorismo, 
seu enfrentando e desafios.

Tarde:

Painel VI: Os impactos da migração internacional 
nas questões de Gênero e saúde.

– Participaram como expositores um Ministro da 
Irlanda, além de Deputados de Bangladesh, Senegal 
e Serra leoa. Em seguida ocorreram os debates.

– Neste painel foram discutidas as seguintes ques-
tões Impacto da migração nas populações vulneráveis 
de mulheres e crianças; Junção de políticas de saúde 
e migração; Migração, AIDS e outras doenças.

Após os debates discutiu-se e aprovou-se o docu-
mento final, a Declaração do Fórum Parlamentar sobre 
Migração, Imigração e Integração, (doc. Anexo).

• Às dezoito horas ocorreu a Sessão de Encer-
ramento

V. Conclusões:

Entre as conclusões da reunião, frutos de intensos 
debates, destacamos que a mesma foi extremamente 
produtiva, especialmente porque ao seu final aprovamos 
a Declaração sobre Migração, Imigração e Integração, 
na qual apresentam-se posições políticas concretas, 
como a que defende que os acordos econômicos se-
jam condicionados as políticas de migração; contra os 
mau tratos sofridos por migrantes nos diversos países 
do mundo, entre muitas outras. A declaração apresenta 
ainda sugestões concretas a serem defendidas pelos 
parlamentas dos diversos países.

Brasília, 22 de novembro de 2005. – Deputada 
Vanessa Grazziotin, (PcdoB/AM)

Documento em outro idioma encontra-se arqui-
vado na Coordenação de Arquivo do Centro de Do-
cumentação e Informação da Câmara dos Deputados 
– Art. 98 do Regimento Interno.
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OF. 128/GD 2005.

Brasília, 30 de novembro de 2005

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aldo Rebello
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Conforme determina o Ato da Mesa nº 35/03, 

sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Exce-
lência, relatório de viagem realizada no período de 23 
a 25-11-2005, referente a IV Reunião da Comissão de 
Serviços Públicos e Defesa do Consumidor e XXI As-
sembléia Ordinária do Parlamento Latino Americano.

Sendo o que requer o momento.
Cordialmente, – Vanessa Grazziotin, Deputada 

Federal.

RELATÓRIO DE VIAGEM

Participação na IV Reunião da Comissão de Ser-
viços Públicos e Defesa do Consumidor Participação 
na XXI Assembléia Ordinária do Parlamento Latino-
Americano Período:

– 23 a 25 de novembro de 2005;
– participação efetiva da deputada: 24 

e 25-11-2005;
I – Local: São Paulo – SP.
II – Objetivo:
– Reunião da Comissão: Discutir e apro-

var ante Projetos de Lei Marco sobre Serviços 
Financeiros , Serviços Postais e de Combate 
à Pirataria.

– Assembléia Ordinária do Parlatino: Dis-
cutir e deliberar sobre temas diversos.

III. Atividades realizadas:
24-11-2005:
Manhã:
– 09:00: Debate e aprovação do Proje-

to final da Lei Marco do sistema de Serviços 
Financeiros

– 10:00: Debate sobre o tema Comércio 
Eletrônico e sua influência nos Serviços.

– 11:00: Apresentação do Anteprojeto de 
Lei Marco sobre o Combate à Pirataria

Expositor: Brasil Deputada Vanessa Grazziotin.

A proposta tem o objetivo de atualizar as legis-
lações, estabelecer novas regras e disciplinas que 
tratem do crime da pirataria, sobretudo em relação 
ao comércio internacional, respeitados os acordos e 
convenções internacionais.

São 41 artigos distribuídos por seis capítulos que 
asseguram o direito a patente, a proteção da obra inte-

lectual, detalha os tipos de crimes e ainda estabelece 
sanções penais.

A falta de harmonização das legislações alfan-
degárias e penais permite aos contrabandistas e às 
organizações criminosas se organizarem internacio-
nalmente. Essas organizações causam prejuízos gi-
gantescos aos países, violam o direito de propriedade 
intelectual e colocam em risco a saúde e a segurança 
do consumidor.

Pelo anteprojeto, comete infração à proprieda-
de intelectual e patente aquele que copia, reproduz 
ou utiliza qualquer produto ou produção intelectual 
sem a autorização do seu autor ou detentor de seus 
direitos.

Para os casos corriqueiros, como a compra de 
mercadorias piratas, poderá ser prevista a pena de 
três anos de prisão e multa. Nos casos de importação 
e produção de produtos destinados à venda, a pena 
poderá ser de quatro anos de prisão, além da multa. 
Aos que se organizam em quadrilha a pena é de cinco 
anos de detenção e multa.

Tarde:

– 15:00 Redação das Conclusões da co-
missão. Além da deliberação sobre os demais 
temas em pauta, foi aprovado a formação de 
uma subcomissão, coordenada pela Deputada 
Vanessa, para analisar o Ante Projeto de Lei 
Marco Sobre a Pirataria

25-11-2005:
– 09:30: Abertura da XXI Assembléia 

Ordinária do Parlamento Latino-americano, 
com o pronunciamento do Presidente Ney 
Lopes (Brasil).

Participaram do evento parlamentares dos 22 
países membros do parlamento, diplomatas, repre-
sentantes de governos nacionais e de organismos 
internacionais.

O Presidente Ney Lopes condecorou o Senador 
Renan Calheiros Presidente do Senado do Brasil e o 
Ex-presidente da Comissão de Trabalho e Previdên-
cia Social do Parlatino, Deputado Aldo Rebelo, atual 
Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, com 
a Comenda da “Ordem do Mérito Latino-Americano” 
no Grau de Grã-Colar. Também foi homenageado o 
ex-deputado Fernando Gasparian (Brasil), membro 
do Conselho Consultivo do Parlatino, com a Comen-
da da “Ordem do Mérito Latino-Americano” no Grau 
de “Comendador’.

Entre os temas debatidos, destaca-se a discus-
são sobre os processos de integração dos países do 
continente, a avaliação, a partir da experiência vene-
zuelana, da prática de eleições diretas para o Parla-
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tino, a democracia e o combate à corrupção na Amé-
rica Latina e Caribe e o cumprimento das Metas do 
Milênio da ONU.

Ao final dos debates aprovou-se o plano de atua-
ção para 2006, diretrizes políticas sobre os temas em 
pauta, inúmeras declarações, inclusive contra a Pira-
taria, além das questões administrativas.

Vanessa Grazziotin, Deputada Federal.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 490, DE 2005 

(Do Sr. Reinaldo Betão e outros)

Altera os arts. 7º e 201 da Constitui-
ção Federal, para vincular os reajustes dos 
benefícios da Previdência Social ao salário 
mínimo.

Despacho: À Comissão de constitui-
ção e justiça e de cidadania (Mérito E Art. 
54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

 As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto cons-
titucional:

Art. 1º Os arts. 7º e 201 da Constituição Federal 
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º  ............................................. .....
 ..............................................................
IV – salário mínimo , fixado em lei, na-

cionalmente unificado, capaz de atender a 

suas necessidades vitais básicas e às de sua 
família com moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 
previdência social, com reajustes periódicos 
que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo 
vedada sua vinculação para qualquer fim, res-
salvado o disposto no art. 201, § 4o; 

. ....................................................” (NR)
“Art. 201. ... ...................................... ......
 ..............................................................
§4o É assegurado o reajustamento dos 

benefícios nas mesmas datas e nos mesmos 
índices dos reajustes periódicos do salário 
mínimo.

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

Art. 2o Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

A Constituição Federal de 1988, ao preconizar, 
em seu art. 7o, inciso IV, como fundamento fático do 
salário mínimo o atendimento às necessidades vitais 
básicas do trabalhador e às de sua família com mo-
radia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência social, cuidou tam-
bém de estabelecer o motivo principal que alicerça a 
necessidade de seus reajustes periódicos, qual seja, 
preservar-lhe o poder aquisitivo.

Por sua vez, os benefícios de prestação continu-
ada da Previdência Social vêm recebendo reajustes 
anuais, com base em índice percentual definido em 
regulamento, em conformidade com o art. 201, § 4o, da 
Constituição Federal, e com o art. 41, inciso I, da Lei no 
8.213, de 1991, que asseguram o reajustamento dos 
benefícios para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real da data de sua concessão. Com efeito, 
utiliza-se, para essa finalidade, o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor – INPC, calculado mensalmen-
te pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE e utilizado sistematicamente desde 1998.

Ocorre que, ao considerar os reajustes do sa-
lário mínimo, desde 1998 até 2005, verificamos uma 
evolução de R$ 130,00 para R$ 300,00, representan-
do, portanto, um aumento de 130,77%, enquanto a 
inflação acumulada pelo INPC, no mesmo período, 
foi de 72,62%. Dessa forma, existe uma expressiva 
defasagem entre os índices utilizados para o reajuste 
do salário mínimo e dos benefícios em manutenção. 
No período considerado, essa diferença representou 
uma perda real de 33,68% para os beneficiários que 
recebem acima do piso previdenciário.

A despeito da vedação de vinculação do salário 
mínimo para qualquer fim, contida no art. 7o, inciso IV, 
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da Carta Magna, entendemos, contudo, que a renda 
dos benefícios da Previdência Social, por apresentar 
natureza alimentícia, deva seguir os mesmos parâme-
tros atualmente estabelecidos para o salário mínimo, 
a fim de garantir às famílias o atendimento às neces-
sidades presentes no referido dispositivo.

Por esse relevante motivo social, apresentamos 
a presente Proposta de Emenda Constitucional, con-
tando, desde já, com o apoio dos nobres Pares para 
a sua aprovação. 

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2005. 
– Deputado Reinaldo Betão.

Proposição: PEC-490/2005
Autor: REINALDO BETÃO E OUTROS
Data de Apresentação: 14/12/2005 20:34:24
Ementa: “Altera os arts. 7° e 201 da Constituição Fe-
deral, para vincular os reajustes dos benefícios da 
Previdência Social ao salário mínimo.”
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Total de Assinaturas:
Confirmadas:181
Não Conferem:12
Fora do Exercício:0
Repetidas:18
Ilegíveis:0
Retiradas:0

Assinaturas Confirmadas

1 – ADÃO PRETTO (PT – RS)
2 – ADELOR VIEIRA (PMDB – SC)
3 – ADEMIR CAMILO (PDT – MG)
4 – AFFONSO CAMARGO (PSDB – PR)
5 – ALBERTO FRAGA (PFL – DF)
6 – ALCESTE ALMEIDA (PTB – RR)
7 – ALCEU COLLARES (PDT – RS)
8 – ALEXANDRE CARDOSO (PSB – RJ)
9 – ALEXANDRE SANTOS (PMDB – RJ)
10 – ALICE PORTUGAL (PCdoB – BA)
11 – ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB – RJ)
12 – ALMIR MOURA (PFL – RJ)
13 – ALMIR SÁ (PL – RR)
14 – AMAURI GASQUES (PL – SP)
15 – ANDRÉ DE PAULA (PFL – PE)
16 – ANIVALDO VALE (PSDB – PA)
17 – ANTONIO CAMBRAIA (PSDB – CE)
18 – ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO (PFL 
– BA)
19 – ARACELY DE PAULA (PL – MG)
20 – ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP)
21 – ASDRUBAL BENTES (PMDB – PA)
22 – ÁTILA LINS (PMDB – AM)
23 – ÁTILA LIRA (PSDB – PI)
24 – BABÁ (PSOL – PA)

25 – BERNARDO ARISTON (PMDB – RJ)
26 – BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS)
27 – BISMARCK MAIA (PSDB – CE)
28 – CABO JÚLIO (PMDB – MG)
29 – CARLOS EDUARDO CADOCA (PMDB – PE)
30 – CARLOS MOTA (PSB – MG)
31 – CARLOS NADER (PL – RJ)
32 – CARLOS SANTANA (PT – RJ)
33 – CÉSAR BANDEIRA (PFL – MA)
34 – CEZAR SCHIRMER (PMDB – RS)
35 – CHICO ALENCAR (PSOL – RJ)
36 – CHICO DA PRINCESA (PL – PR)
37 – CORIOLANO SALES (PFL – BA)
38 – CORONEL ALVES (PL – AP)
39 – COSTA FERREIRA (PSC – MA)
40 – DAVI ALCOLUMBRE (PFL – AP)
41 – DELEY (PSC – RJ)
42 – DOMICIANO CABRAL (PSDB – PB)
43 – EDINHO BEZ (PMDB – SC)
44 – EDMAR MOREIRA (PFL – MG)
45 – EDSON EZEQUIEL (PMDB – RJ)
46 – EDUARDO BARBOSA (PSDB – MG)
47 – EDUARDO CAMPOS (PSB – PE)
48 – EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ)
49 – EDUARDO GOMES ( – )
50 – EDUARDO SCIARRA (PFL – PR)
51 – ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA – SP)
52 – FERNANDO GABEIRA (PV – RJ)
53 – FERNANDO GONÇALVES (PTB – RJ)
54 – FRANCISCO TURRA (PP – RS)
55 – GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA)
56 – GIACOBO (PL – PR)
57 – GILBERTO NASCIMENTO (PMDB – SP)
58 – GILMAR MACHADO (PT – MG)
59 – GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE)
60 – GUSTAVO FRUET (PSDB – PR)
61 – HAMILTON CASARA (PSDB – RO)
62 – HENRIQUE AFONSO (PT – AC)
63 – HOMERO BARRETO ( – )
64 – HUMBERTO MICHILES (PL – AM)
65 – ILDEU ARAUJO (PP – SP)
66 – INALDO LEITÃO (PL – PB)
67 – IVAN VALENTE (PSOL – SP)
68 – JACKSON BARRETO (PTB – SE)
69 – JAIME MARTINS (PL – MG)
70 – JAIR BOLSONARO (PP – RJ)
71 – JANDIRA FEGHALI (PCdoB – RJ)
72 – JEFFERSON CAMPOS (PTB – SP)
73 – JOÃO ALFREDO (PSOL – CE)
74 – JOÃO CALDAS (PL – AL)
75 – JOÃO CAMPOS (PSDB – GO)
76 – JOÃO CASTELO (PSDB – MA)
77 – JOÃO CORREIA (PMDB – AC)
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78 – JOÃO FONTES (PDT – SE)
79 – JOÃO GRANDÃO (PT – MS)
80 – JOÃO LEÃO (PP – BA)
81 – JOÃO MENDES DE JESUS (PSB – RJ)
82 – JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (PSB – MG)
83 – JORGE ALBERTO (PMDB – SE)
84 – JORGE GOMES (PSB – PE)
85 – JORGE PINHEIRO (PL – DF)
86 – JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PL – BA)
87 – JOSÉ DIVINO (PMR – RJ)
88 – JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL – DF)
89 – JOSIAS QUINTAL (PSB – RJ)
90 – JOVAIR ARANTES (PTB – GO)
91 – JOVINO CÂNDIDO (PV – SP)
92 – JÚLIO CESAR (PFL – PI)
93 – JÚLIO DELGADO (PSB – MG)
94 – JULIO LOPES (PP – RJ)
95 – JÚNIOR BETÃO (PL – AC)
96 – KÁTIA ABREU (PFL – TO)
97 – LAURA CARNEIRO (PFL – RJ)
98 – LEODEGAR TISCOSKI (PP – SC)
99 – LEONARDO MONTEIRO (PT – MG)
100 – LEONARDO PICCIANI (PMDB – RJ)
101 – LINCOLN PORTELA (PL – MG)
102 – LINO ROSSI (PP – MT)
103 – LUCIANA GENRO (PSOL – RS)
104 – LUCIANO CASTRO (PL – RR)
105 – LUCIANO LEITOA (PSB – MA)
106 – LUCIANO ZICA (PT – SP)
107 – LUIZ ALBERTO (PT – BA)
108 – LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB – SP)
109 – LUIZ BASSUMA (PT – BA)
110 – LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR)
111 – LUIZ COUTO (PT – PB)
112 – LUIZ SÉRGIO (PT – RJ)
113 – LUIZA ERUNDINA (PSB – SP)
114 – LUPÉRCIO RAMOS (PMDB – AM)
115 – MANATO (PDT – ES)
116 – MARCELO CASTRO (PMDB – PI)
117 – MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL – BA)
118 – MARCELO ORTIZ (PV – SP)
119 – MARCONDES GADELHA (PSB – PB)
120 – MARIA HELENA (PSB – RR)
121 – MARIA LÚCIA CARDOSO (PMDB – MG)
122 – MARINHA RAUPP (PMDB – RO)
123 – MÁRIO ASSAD JÚNIOR (PSB – MG)
124 – MÁRIO HERINGER (PDT – MG)
125 – MAURÍCIO RABELO (PL – TO)
126 – MAURO BENEVIDES (PMDB – CE)
127 – MEDEIROS (PL – SP)
128 – MILTON BARBOSA (PSC – BA)
129 – MOACIR MICHELETTO (PMDB – PR)
130 – MORONI TORGAN (PFL – CE)

131 – NATAN DONADON (PMDB – RO)
132 – NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP)
133 – NELSON TRAD (PMDB – MS)
134 – NEUCIMAR FRAGA (PL – ES)
135 – NICE LOBÃO (PFL – MA)
136 – NILSON PINTO (PSDB – PA)
137 – ONYX LORENZONI (PFL – RS)
138 – OSVALDO BIOLCHI (PMDB – RS)
139 – PASTOR AMARILDO (PSC – TO)
140 – PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO (PSB – PE)
141 – PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB – CE)
142 – PASTOR REINALDO (PTB – RS)
143 – PAULO BALTAZAR (PSB – RJ)
144 – PAULO MAGALHÃES (PFL – BA)
145 – PEDRO CHAVES (PMDB – GO)
146 – PEDRO HENRY (PP – MT)
147 – PEDRO IRUJO (PMDB – BA)
148 – PEDRO NOVAIS (PMDB – MA)
149 – PHILEMON RODRIGUES (PTB – PB)
150 – PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP)
151 – PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA ( – )
152 – RAIMUNDO SANTOS (PL – PA)
153 – REGINALDO LOPES (PT – MG)
154 – REINALDO BETÃO (PL – RJ)
155 – REINALDO GRIPP (PL – RJ)
156 – RENATO CASAGRANDE (PSB – ES)
157 – ROBERTO GOUVEIA (PT – SP)
158 – ROMEU QUEIROZ (PTB – MG)
159 – RONALDO DIMAS (PSDB – TO)
160 – RONIVON SANTIAGO ( – )
161 – SANDES JÚNIOR (PP – GO)
162 – SANDRO MABEL (PL – GO)
163 – SANDRO MATOS (PTB – RJ)
164 – SEVERIANO ALVES (PDT – BA)
165 – SILVIO TORRES (PSDB – SP)
166 – SIMÃO SESSIM (PP – RJ)
167 – SUELY CAMPOS (PP – RR)
168 – TELMA DE SOUZA (PT – SP)
169 – TETÉ BEZERRA (PMDB – MT)
170 – THELMA DE OLIVEIRA (PSDB – MT)
171 – VADINHO BAIÃO (PT – MG)
172 – VANDERLEI ASSIS (PP – SP)
173 – VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM)
174 – VIGNATTI (PT – SC)
175 – WALTER PINHEIRO (PT – BA)
176 – WANDERVAL SANTOS (PL – SP)
177 – WASNY DE ROURE (PT – DF)
178 – WILSON CIGNACHI (PMDB – RS)
179 – WLADIMIR COSTA (PMDB – PA)
180 – ZELINDA NOVAES (PFL – BA)
181 – ZICO BRONZEADO (PT – AC)
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Assinaturas que Não Conferem

1 – CARLOS DUNGA (PTB – PB)
2 – CARLOS WILLIAN (PTC – MG)
3 – COLBERT MARTINS (PPS – BA)
4 – DR. HELENO (PSC – RJ)
5 – ISAÍAS SILVESTRE (PSB – MG)
6 – MANINHA (PSOL – DF)
7 – NELSON BORNIER (PMDB – RJ)
8 – NILTON BAIANO (PP – ES)
9 – PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC)
10 – ROBSON TUMA (PFL – SP)
11 – TATICO (PTB – DF)
12 – WILSON SANTIAGO (PMDB – PB)

Assinaturas Repetidas

1 – BABÁ (PSOL – PA)
2 – CARLOS NADER (PL – RJ)
3 – DOMICIANO CABRAL (PSDB – PB)
4 – FERNANDO GONÇALVES (PTB – RJ)
5 – GILBERTO NASCIMENTO (PMDB – SP)
6 – GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE)
7 – ILDEU ARAUJO (PP – SP)
8 – JEFFERSON CAMPOS (PTB – SP)
9 – JOÃO CAMPOS (PSDB – GO)
10 – LUIZ COUTO (PT – PB)
11 – REGINALDO LOPES (PT – MG)
12 – REINALDO BETÃO (PL – RJ)
13 – REINALDO GRIPP (PL – RJ)
14 – TATICO (PTB – DF)
15 – TELMA DE SOUZA (PT – SP)
16 – VIGNATTI (PT – SC)
17 – WASNY DE ROURE (PT – DF)
18 – ZELINDA NOVAES (PFL – BA)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 493, DE 2006 

(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame e outros) 

Dá nova redação ao parágrafo 2º do 
art. 55 da Constituição Federal, para estabe-
lecer o voto nominal na perda de mandato 
de Deputado ou Senador.

Despacho: Apense-se À Pec-69/2003. 
Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-

ciação do Plenário

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O Parágrafo 2º do art. 55 da Constituição 
Federal passa a vigorar com a redação como segue: 

“Parágrafo 2º Nos casos dos incisos I, II 
e VI, a perda do mandato será decidida pela 

Câmara dos Deputados ou pelo Senado Fe-
deral, por voto nominal e pela maioria abso-
luta dos integrantes de cada Casa, mediante 
provocação da respectiva Mesa ou de partido 
político representado no Congresso Nacional, 
assegurada ampla defesa nos termos regi-
mentais.”

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

O Congresso Nacional acumula a experiência po-
lítica e legislativa a partir de sua prática, convertendo-a 
em proposições e aperfeiçoamentos legislativos.

Temos assistido em data recente ao tormentoso 
episódio de cassações de mandatos parlamentares, 
que têm resultado em êxitos ambíguos. Verifica-se que 
a Constituição Federal estabeleceu, para o procedimen-
to conclusivo da cassação do mandato parlamentar o 
voto secreto, o que não é condizente com a melhor 
prática republicana e democrática que exige o pleno 
conhecimento do eleitor a respeito do comportamento 
do representante eleito.

Curiosamente, em procedimento de maior gra-
vidade até, como é o do impedimento do Presidente 
da República, do Vice-Presidente, bem como o dos 
Ministros de Estado e dos Comandantes da Marinha, 
do Exército e da Aeronáutica, por crimes de responsa-
bilidade, a votação é nominal, conforme dispõe a Lei 
no. 1.079, de 10 de abril de 1950. Isso, talvez, porque, 
a nossa Constituição promulgada em 1946 não esta-
belecesse o voto secreto tanto para a cassação do 
mandato parlamente por decoro, quanto para a punição 
dos crimes de responsabilidade do agente político. Já 
na Constituição de 1967 o que se verifica é a previsão 
do voto secreto nos processos de decoro parlamentar 
e que se repetiu durante todo o período autoritário.

Cremos necessário, então, corrigir esse comando 
constitucional que tanto constrangimento está causan-
do ao Poder legislativo brasileiro, diante dos desafios 
por que este está passando.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Antônio Carlos Mendes Thame.

Proposição: PEC-493/2006
Autor: ANTONIO CARLOS MENDES THAME E OU-
TROS
Data de Apresentação: 18-1-2006 18:40:36
Ementa: Dá nova redação ao parágrafo 2º do art. 55 da 
Constituição Federal, para estabelecer o voto nominal 
na perda de mandato de Deputado ou Senador.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Total de Assinaturas:
Confirmadas:178
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Não Conferem:15
Fora do Exercício:0
Repetidas:27
Ilegíveis:2
Retiradas:0

Assinaturas Confirmadas

1 – ALBERTO FRAGA (PFL – DF)
2 – ALEX CANZIANI (PTB – PR)
3 – ALMEIDA DE JESUS (PL – CE)
4 – ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB – RJ)
5 – AMAURI GASQUES (PL – SP)
6 – ANDRÉ COSTA (PDT – RJ)
7 – ANDRÉ DE PAULA (PFL – PE)
8 – ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT – CE)
9 – ANSELMO (PT – RO)
10 – ANTENOR NASPOLINI (PSDB – CE)
11 – ANTONIO CAMBRAIA (PSDB – CE)
12 – ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS)
13 – ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ)
14 – ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PSDB 
– SP)
15 – ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB – SP)
16 – ANTONIO JOAQUIM (PSDB – MA)
17 – ARIOSTO HOLANDA (PSB – CE)
18 – ASDRUBAL BENTES (PMDB – PA)
19 – ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT – PR)
20 – ÁTILA LINS (PMDB – AM)
21 – B. SÁ (PSB – PI)
22 – BABÁ (PSOL – PA)
23 – BENEDITO DE LIRA (PP – AL)
24 – BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS)
25 – CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB – GO)
26 – CARLOS BATATA (PFL – PE)
27 – CARLOS DUNGA (PTB – PB)
28 – CARLOS MOTA (PSB – MG)
29 – CARLOS NADER (PL – RJ)
30 – CARLOS SAMPAIO (PSDB – SP)
31 – CARLOS SANTANA (PT – RJ)
32 – CELCITA PINHEIRO (PFL – MT)
33 – CÉSAR MEDEIROS (PT – MG)
34 – CEZAR SCHIRMER (PMDB – RS)
35 – CHICÃO BRÍGIDO (PMDB – AC)
36 – CHICO ALENCAR (PSOL – RJ)
37 – CHICO DA PRINCESA (PL – PR)
38 – CHICO SARDELLI (PV – SP)
39 – CLAUDIO RORATO (PMDB – PR)
40 – CLEUBER CARNEIRO (PTB – MG)
41 – COLBERT MARTINS (PPS – BA)
42 – COSTA FERREIRA (PSC – MA)
43 – CUSTÓDIO MATTOS (PSDB – MG)
44 – DANIEL ALMEIDA (PCdoB – BA)
45 – DARCI COELHO (PP – TO)

46 – DARCÍSIO PERONDI (PMDB – RS)
47 – DEVANIR RIBEIRO (PT – SP)
48 – DR. RIBAMAR ALVES (PSB – MA)
49 – DURVAL ORLATO (PT – SP)
50 – EDMAR MOREIRA (PFL – MG)
51 – EDSON DUARTE (PV – BA)
52 – EDUARDO BARBOSA (PSDB – MG)
53 – EDUARDO SCIARRA (PFL – PR)
54 – ENIO TATICO (PL – GO)
55 – FÁBIO SOUTO (PFL – BA)
56 – FÉLIX MENDONÇA (PFL – BA)
57 – FERNANDO CORUJA (PPS – SC)
58 – FERNANDO DINIZ (PMDB – MG)
59 – FERNANDO FERRO (PT – PE)
60 – FRANCISCO APPIO (PP – RS)
61 – FRANCISCO RODRIGUES (PFL – RR)
62 – FRANCISCO TURRA (PP – RS)
63 – GERALDO RESENDE (PPS – MS)
64 – GERVÁSIO OLIVEIRA (PMDB – AP)
65 – GILBERTO NASCIMENTO (PMDB – SP)
66 – GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE)
67 – GUSTAVO FRUET (PSDB – PR)
68 – HELENILDO RIBEIRO (PSDB – AL)
69 – HÉLIO ESTEVES (PT – AP)
70 – HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB – RN)
71 – HUMBERTO MICHILES (PL – AM)
72 – IBRAHIM ABI – ACKEL (PP – MG)
73 – ILDEU ARAUJO (PP – SP)
74 – INALDO LEITÃO (PL – PB)
75 – IRINY LOPES (PT – ES)
76 – IVO JOSÉ (PT – MG)
77 – JAIME MARTINS (PL – MG)
78 – JAIR BOLSONARO (PP – RJ)
79 – JAIRO CARNEIRO (PFL – BA)
80 – JOÃO BATISTA (PP – SP)
81 – JOÃO CALDAS (PL – AL)
82 – JOÃO MAGALHÃES (PMDB – MG)
83 – JOÃO PAULO CUNHA (PT – SP)
84 – JOÃO PIZZOLATTI (PP – SC)
85 – JOÃO TOTA (PP – AC)
86 – JORGE BOEIRA (PT – SC)
87 – JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PL – BA)
88 – JOSÉ LINHARES (PP – CE)
89 – JOSÉ MENTOR (PT – SP)
90 – JOSÉ MILITÃO (PTB – MG)
91 – JOSÉ PRIANTE (PMDB – PA)
92 – JOSIAS QUINTAL (PSB – RJ)
93 – JOSUÉ BENGTSON (PTB – PA)
94 – JOVINO CÂNDIDO (PV – SP)
95 – JUÍZA DENISE FROSSARD (PPS – RJ)
96 – JÚLIO DELGADO (PSB – MG)
97 – LEONARDO MATTOS (PV – MG)
98 – LEONARDO MONTEIRO (PT – MG)
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99 – LEONARDO PICCIANI (PMDB – RJ)
100 – LINO ROSSI (PP – MT)
101 – LUCIANA GENRO (PSOL – RS)
102 – LUCIANO ZICA (PT – SP)
103 – LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS)
104 – LUIZ ALBERTO (PT – BA)
105 – LUIZ BITTENCOURT (PMDB – GO)
106 – LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR)
107 – LUIZ COUTO (PT – PB)
108 – LUIZ SÉRGIO (PT – RJ)
109 – MANATO (PDT – ES)
110 – MANINHA (PSOL – DF)
111 – MARCELO CASTRO (PMDB – PI)
112 – MARCELO ORTIZ (PV – SP)
113 – MÁRCIO FORTES (PSDB – RJ)
114 – MARCONDES GADELHA (PSB – PB)
115 – MARCUS VICENTE (PTB – ES)
116 – MARIA HELENA (PSB – RR)
117 – MAURO LOPES (PMDB – MG)
118 – MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB – RS)
119 – MILTON CARDIAS (PTB – RS)
120 – MILTON MONTI (PL – SP)
121 – MOACIR MICHELETTO (PMDB – PR)
122 – MORAES SOUZA (PMDB – PI)
123 – MUSSA DEMES (PFL – PI)
124 – NAZARENO FONTELES (PT – PI)
125 – NÉLIO DIAS (PP – RN)
126 – NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP)
127 – NELSON MEURER (PP – PR)
128 – NELSON PROENÇA (PPS – RS)
129 – NELSON TRAD (PMDB – MS)
130 – NEUCIMAR FRAGA (PL – ES)
131 – ODAIR CUNHA (PT – MG)
132 – ORLANDO FANTAZZINI (PSOL – SP)
133 – OSMÂNIO PEREIRA (PTB – MG)
134 – OSVALDO BIOLCHI (PMDB – RS)
135 – OSVALDO REIS (PMDB – TO)
136 – PASTOR REINALDO (PTB – RS)
137 – PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM)
138 – PAULO BALTAZAR (PSB – RJ)
139 – PAULO BAUER (PSDB – SC)
140 – PAULO FEIJÓ (PSDB – RJ)
141 – PAULO PIMENTA (PT – RS)
142 – PEDRO CANEDO (PP – GO)
143 – PEDRO CHAVES (PMDB – GO)
144 – PEDRO NOVAIS (PMDB – MA)
145 – PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP)
146 – RAIMUNDO SANTOS (PL – PA)
147 – REGINALDO LOPES (PT – MG)
148 – REINALDO GRIPP (PL – RJ)
149 – RICARDO IZAR (PTB – SP)
150 – RICARDO RIQUE (PL – PB)
151 – ROBÉRIO NUNES (PFL – BA)

152 – ROBERTO GOUVEIA (PT – SP)
153 – ROMEU QUEIROZ (PTB – MG)
154 – ROSE DE FREITAS (PMDB – ES)
155 – RUBENS OTONI (PT – GO)
156 – SANDES JÚNIOR (PP – GO)
157 – SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB – MA)
158 – SÉRGIO MIRANDA (PDT – MG)
159 – SIGMARINGA SEIXAS (PT – DF)
160 – SILVIO TORRES (PSDB – SP)
161 – SIMPLÍCIO MÁRIO (PT – PI)
162 – SOCORRO GOMES (PCdoB – PA)
163 – TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT – RS)
164 – TETÉ BEZERRA (PMDB – MT)
165 – VADINHO BAIÃO (PT – MG)
166 – VICENTINHO (PT – SP)
167 – VIEIRA REIS (PMR – RJ)
168 – VIGNATTI (PT – SC)
169 – VILMAR ROCHA (PFL – GO)
170 – WAGNER LAGO (PDT – MA)
171 – WALDEMIR MOKA (PMDB – MS)
172 – WALTER PINHEIRO (PT – BA)
173 – WASNY DE ROURE (PT – DF)
174 – WILSON CIGNACHI (PMDB – RS)
175 – ZÉ LIMA (PP – PA)
176 – ZENALDO COUTINHO (PSDB – PA)
177 – ZICO BRONZEADO (PT – AC)
178 – ZONTA (PP – SC)

Assinaturas que Não Conferem

1 – BETINHO ROSADO (PFL – RN)
2 – CLAUDIO CAJADO (PFL – BA)
3 – EDMUNDO GALDINO (PSDB – TO)
4 – EDUARDO VALVERDE (PT – RO)
5 – GERVÁSIO SILVA (PFL – SC)
6 – JAIR DE OLIVEIRA (PMDB – ES)
7 – JAMIL MURAD (PCdoB – SP)
8 – JOÃO PIZZOLATTI (PP – SC)
9 – JÚLIO CESAR (PFL – PI)
10 – MARIA HELENA (PSB – RR)
11 – PAES LANDIM (PTB – PI)
12 – PASTOR REINALDO (PTB – RS)
13 – PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PP – SP)
14 – ROGÉRIO TEÓFILO (PPS – AL)
15 – ZICO BRONZEADO (PT – AC)

Assinaturas Repetidas

1 – ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ)
2 – CARLOS NADER (PL – RJ)
3 – CHICO ALENCAR (PSOL – RJ)
4 – CUSTÓDIO MATTOS (PSDB – MG)
5 – DARCI COELHO (PP – TO)
6 – HELENILDO RIBEIRO (PSDB – AL)
7 – JAIME MARTINS (PL – MG)
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8 – JOÃO MAGALHÃES (PMDB – MG)
9 – LINO ROSSI (PP – MT)
10 – LUIZ SÉRGIO (PT – RJ)
11 – MARCONDES GADELHA (PSB – PB)
12 – NÉLIO DIAS (PP – RN)
13 – NELSON TRAD (PMDB – MS)
14 – OSVALDO BIOLCHI (PMDB – RS)
15 – PEDRO CANEDO (PP – GO)
16 – PEDRO CHAVES (PMDB – GO)
17 – SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB – MA)
18 – WAGNER LAGO (PDT – MA)
19 – WILSON CIGNACHI (PMDB – RS)
20 – ZÉ LIMA (PP – PA)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 495, DE 2006 

(Do Senado Federal) 
PEC- SF Nº 12/04 
OFÍCIO Nº 29/06

Acrescenta artigo ao Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias, sobre 
a formação de novos municípios até o ano 
de 2000.

Despacho: À Comissão de constituição 
e justiça e de cidadania. apense a esta a pec-
339/2004. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Do Plenário

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º É acrescentado o art. 95 ao Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias, com a seguinte 
redação:

“Art. 95. O disposto no § 4º do art. 18 da 
Constituição Federal, com a nova redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 15, de 1996, não 
se aplica aos municípios criados, incorporados, 
fundidos ou desmembrados por lei estadual pu-
blicada até 31 de dezembro de 2000.” 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Senado Federal, 20 de janeiro de 2006. – Senador 
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 6.425, DE 2005 
(Do Senado Federal) 
PLS Nº 173/05 (SF) 

OFÍCIO Nº 2950/05 (SF)

Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, que dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social e dá ou-
tras providências, para prorrogar o prazo 
estabelecido no art. 143 e dá outras provi-
dências.

Despacho: Às Comissões de segurida-
de social e família; finanças e tributação (art. 
54 ricd) e constituição e justiça e de cidadania 
(Art. 54 RICD) 

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

 O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 143 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 143. O trabalhador rural, enquadrado 
como segurado obrigatório no Regime Geral 
de Previdência Social, na forma da alínea a 
do inciso I e do inciso VII do art. 11 desta Lei, 
pode requerer aposentadoria por idade, no va-
lor de 1 (um) salário-mínimo, até 30 de junho 
de 2009, desde que comprove o exercício de 
atividade rural, ainda que descontínua, no pe-
ríodo imediatamente anterior ao requerimento 
do benefício, em número de meses idêntico à 
carência do referido benefício.” (NR)

Art. 2º As despesas decorrentes da ampliação do 
prazo de concessão deste benefício correrão à conta 
das dotações próprias dos orçamentos da União.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2005. – 
Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado 
Federal.

PROJETO DE LEI Nº 6.447, DE 2005 
(Do Sr. Jorge Boeira)

Dispõe sobre parcelamento para em-
presas em recuperação judicial de débi-
tos com a Secretaria da Receita Federal, a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e 
o Instituto Nacional do Seguro Social e dá 
outras providências.

Despacho: Apense-se à(Ao) Pl-
5250/2005. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

 O Congresso Nacional decreta:
Art.1º Esta Lei dispõe sobre a concessão do par-

celamento de que trata o art. 68 da Lei 11.101, de 9 
de fevereiro de 2005 – Lei de Falências.

Art. 2º O débito de pessoa jurídica que tiver defe-
rido pedido de recuperação judicial junto à Secretaria 



04080 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

da Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional poderá ser consolidado e parcelado em até 
cento e oitenta prestações mensais e sucessivas.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos débitos 
constituídos ou não, inscritos ou não como Dívida Ativa, 
mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada.

§ 2º Poderão ser parcelados na forma do caput 
deste artigo os débitos incluídos nas modalidades pre-
vistas na Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, e 10.684, 
de 30 de maio de 2003, mesmo que a empresa tenha 
sido excluída dos referidos parcelamentos.

§ 3º Os débitos ainda não constituídos deverão 
ser confessados, de forma irretratável e irrevogável. 

§ 4º O débito de que trata o caput será consolida-
do na data de concessão do pedido de parcelamento 
e será dividido pelo número de prestações, sendo que 
o montante de cada parcela mensal não poderá ser 
inferior o 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) 
do faturamento do mês imediatamente anterior.

§ 5º O valor do pagamento mensal mínimo cal-
culado com base no faturamento do mês anterior que 
exceder o valor da parcela calculada segundo o caput 
será utilizado para amortização das últimas prestações 
vincendas do parcelamento.

Art. 3º O valor de cada uma das parcelas será 
acrescido de juros correspondentes à variação men-
sal da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, a partir 
do mês subseqüente ao da consolidação, até o mês 
do pagamento.

Art. 4º O parcelamento a que se refere o art. 2º:

I – deverá ser requerido até o último dia 
útil do mês subseqüente ao do deferimento 
do processamento da recuperação judicial, 
perante a unidade da Secretaria da Receita 
Federal, da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional ou do Instituto Nacional de Segu-
ridade Social responsável pela cobrança do 
respectivo débito;

II – somente alcançará débitos que se 
encontrarem com exigibilidade suspensa por 
força dos incisos III a V do art. 151 da Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966, no caso de 
o sujeito passivo desistir expressamente e 
de forma irrevogável da impugnação ou do 
recurso interposto, ou da ação judicial pro-
posta, e renunciar a quaisquer alegações de 
direito sobre as quais se fundam os referidos 
processos administrativos e ações judiciais, 
relativamente à matéria cujo respectivo débito 
queira parcelar;

III – reger-se-á, naquilo que não for con-
trário a esta Lei e às regras específicas rela-
cionadas a empresas em processo de recu-

peração judicial, pela Lei nº 10.522, de 19 de 
julho de 2002;

IV – aplica-se, inclusive, à totalidade dos 
débitos apurados segundo o SIMPLES;

V – independerá de apresentação de 
garantia ou de arrolamento de bens, mantidas 
aquelas decorrentes de débitos transferidos 
de outras modalidades de parcelamento ou 
de execução fiscal. 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II, não 
será cobrada verba de sucumbência decorrente da 
desistência da respectiva ação judicial.

Art. 5º Os débitos relativos ao Instituto Nacional 
de Seguro Social, poderão ser parcelados pela forma 
prevista no caput do art. 2º, observando-se, no que 
couber, as regras sobre parcelamento previstas nesta 
Lei para os débitos relativos à Secretaria da Receita 
Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
inclusive em relação ao valor mensal mínimo de pa-
gamento de que trata o §4º do art. 2º.

Art. 6º Os depósitos existentes, vinculados aos 
débitos a serem parcelados nos termos dos arts. 2º e 
5º serão automaticamente convertidos em renda da 
União, da Seguridade Social ou do Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS, conforme o caso, concedendo-
se o parcelamento sobre o saldo remanescente.

Art. 7º A inadimplência, por três meses consecu-
tivos ou seis meses alternados, o que primeiro ocorrer, 
do parcelamento a que se refere o art. 2º ou o art. 5º, 
bem como a decretação de falência da empresa, im-
plicará na imediata rescisão do parcelamento.

Parágrafo único. Os débitos remanescentes na 
hipótese de ocorrência da rescisão descrita no caput 
deste artigo serão, conforme o caso, remetidos para 
a inscrição na Dívida Ativa da União ou para o pros-
seguimento da execução.

Art. 8º A Secretaria da Receita Federal, a Procu-
radoria- Geral da Fazenda Nacional e o Instituto Nacio-
nal do Seguro Social – INSS expedirão, no âmbito de 
suas respectivas competências, os atos necessários 
à execução desta Lei.

Art. 9º A exclusão do sujeito passivo do parce-
lamento a que se refere esta Lei independerá de no-
tificação prévia e implicará exigibilidade imediata da 
totalidade do crédito confessado e ainda não pago e 
automática execução da garantia prestada, quando 
existente, restabelecendo-se, em relação ao montan-
te não pago, os acréscimos e penalidades legais na 
forma da legislação aplicável à época da ocorrência 
dos respectivos fatos geradores.

Art. 10. Para efeito dos parcelamentos concedidos 
nessa Lei não se aplica o disposto no §2º do art. 6º da 
Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
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Art. 11. São competentes para efetuar a conso-
lidação dos montantes de tratam os arts. 2º e 5º, em 
relação aos débitos sob sua administração, a Secretaria 
da Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacio-
nal e o Instituto Nacional de Seguridade Social.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

É inegável o grande avanço alcançado pela Lei 
de Falências na legislação brasileira. Nela foi criado 
o instituto da Recuperação Judicial, que inovou e me-
lhorou o modo de restabelecimento de empresas em 
dificuldades financeiras.

Esse sistema veio substituir a antiquada figura 
da concordata. Com efeito, segundo a Própria Lei de 
Falências “a recuperação judicial tem por objetivo via-
bilizar a superação da situação de crise econômico-
financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção 
da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e 
dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 
preservação da empresa, sua função social e o estí-
mulo à atividade econômica”.

Porém, na prática, as empresas estão impedidas 
de usufruir as vantagens estabelecidas por essa Lei 
enquanto não for estabelecida a forma especial de 
parcelamento de débitos tributários prevista em seu 
art. 68. Uma das condições impostas às empresas 
para solicitarem a recuperação judicial é a quitação 
ou suspensão da exigibilidade de todos seus débi-
tos com o fisco. Na segunda hipótese, o meio mais 
utilizado como forma de suspensão é a requisição 
do parcelamento do montante devido. De forma que, 
enquanto a lei específica não for editada, a empresa 
em recuperação estará sujeita às regras gerais sobre 
parcelamento existentes.

Ou seja, na esfera federal ela deverá seguir os 
preceitos contidos na Lei 10.522/2002, que concede 
o prazo máximo de 60 meses para parcelamentos 
de débitos junto à Fazenda Nacional. Além disso, a 
referida Lei estabelece que as prestações deverão 
ser corrigidas mensalmente pela taxa SELIC. Esse 
parcelamento, atualmente válido para empresas em 
atividade normal, se revela muito oneroso para firmas 
em estado pré-falimentar. Muitas pessoas jurídicas 
não possuem condições para cumprir as exigências 
impostas pela referida norma e optam por não apresen-
tar plano de recuperação. Ou pior, não vislumbrando 
outra solução, apresentam o plano, parcelando seus 
débitos tributários. Porém, não conseguem pagá-los, 
ficando sujeitas ao pedido de decretação de falência 
por seus credores.

Dessa forma, apresentamos este Projeto de Lei 
para corrigir essa grave omissão na legislação pátria. 
Sugerimos que as empresas possam parcelar suas 
dívidas tributárias em até 180 prestações mensais. De 
sorte que pretendemos dar à empresa, efetivamente, 
a possibilidade de restabelecer suas atividades e sal-
dar suas dívidas, voltando a ter capacidade financeira 
para atuar no mercado normalmente. Assim, evita-se 
inúmeros pedidos de falência que, além de prejudica-
rem nossa economia, trazem efeitos devastadores a 
várias famílias brasileiras em decorrência do aumento 
do desemprego, ocasionado pelo encerramento das 
atividades das referidas empresas.

Pelo exposto, tendo em vista a justeza e eleva-
do interesse social da medida, contamos com o apoio 
dos ilustres pares para a aprovação do Projeto de Lei 
apresentado.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2005. – Depu-
tado Jorge Boeira. 

PROJETO DE LEI Nº 6.478, DE 2006 
(Do Sr. Albérico Filho)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, para dispor sobre a idade mínima 
de obtenção do documento de habilitação, 
nas condições que especifica.

Despacho: Apense-se À(Ao) Pl-
4369/1998. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

 O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta Lei altera os arts. 140 e 148 da Lei nº 

9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre a 
idade mínima do candidato à obtenção do documento 
de habilitação e estabelecer condições afins. 

Art. 2º O art. 140 da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 140. ....... .................................... ....
I – ter, no mínimo, dezesseis anos;
 ........................................................... ...
§ 1º As informações do candidato à habi-

litação serão cadastradas no RENACH.
§ 2º Na faixa etária entre dezesseis e 

dezoito anos, o requerimento do documen-
to de habilitação deve ser acompanhado de 
solicitação expressa do responsável legal do 
candidato.

§ 3º O condutor na faixa etária entre de-
zesseis e dezoito anos só poderá dirigir:

I – no município em que seus responsá-
veis tenham domicílio fixo;
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II – em rodovias federais, desde que 
acompanhado pelo seu responsável legal ou, 
na falta deste, de motorista com Carteira Na-
cional de Habilitação Definitiva.” (NR)

Art. 3º O art. 148 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 148. .... ....................................... ....
 ..............................................................
§ 2º Ao candidato aprovado será confe-

rida Permissão para Dirigir, com validade de 
um ano, exceto para aquele com idade entre 
dezesseis e dezoito anos, cuja Permissão terá 
validade de dois anos.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação 
será conferida ao condutor no término de um 
ano, exceto para aquele com idade entre de-
zesseis e dezoito anos, ao qual será conferida 
após dois anos, desde que ele não tenha co-
metido nenhuma infração de natureza grave, 
gravíssima, ou, seja reincidente em infração 
média. 

...... ...............................................” (NR)
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação oficial.

Justificação

Na comparação da evolução dos tempos, des-
taca-se a facilidade do acesso à informação da so-
ciedade moderna, como um elemento determinante 
e diferenciador.

O notório desenvolvimento intelectual das crian-
ças e jovens do mundo atual favorece sua maturida-
de. De fato, o conhecimento associado à consciência 
dos valores e à tomada de posição frente aos aconte-
cimentos conferem novas possibilidades aos jovens, 
inclusive de ingresso em atividades impensadas há 
algumas décadas atrás ou da execução de atos com 
notória repercussão social. 

Destaca-se entre as conquistas dos últimos anos, 
a possibilidade do jovem entre dezesseis e dezoito 
anos exercer sua cidadania na escolha dos repre-
sentantes para os poderes executivo e legislativo, por 
meio do voto. 

Novas oportunidades apresentam-se ao jovem na 
faixa etária referida, a exemplo do ingresso em cursos 
superiores, em estágios ou no mercado de trabalho, às 
quais correspondem uma gama de compromissos.

Assim, a agenda do jovem resulta na necessidade 
de deslocamentos e na demanda por transporte. Se 
inserido na classe média, cabe, em geral, aos pais, o 
apoio aos compromissos do filho, mediante o suporte 

pessoal na condução do jovem, fato que sobrecarrega 
os genitores.

Natural seria que houvesse uma relação entre 
as novas responsabilidades e a capacitação do jovem 
para delas se desincumbir, quanto à condição de se 
autotransportar.

Defendemos, então, no projeto ora apresentado a 
possibilidade do jovem, na faixa etária entre dezesseis 
e dezoito anos, obter o documento de habilitação, defi-
nindo parâmetros de controle, nas formas da anuência 
dos responsáveis legais ao requerimento do candidato 
e da presença deles ou de outro condutor com a Car-
teira Nacional de Habilitação quando da condução em 
estradas federais, além da restrição da condução ao 
município de domicílio fixo desses responsáveis.

Como a idade mínima proposta para obtenção 
do documento de habilitação é dezesseis anos, iden-
tificamos a necessidade de se ajustar o texto do Códi-
go de Trânsito Brasileiro (CTB), estendendo o período 
comprobatório da posse do documento temporário 
(permissão para dirigir), de um para dois anos.

Contamos com o apoio dos Nobres Parlamen-
tares para o a tramitação favorável da matéria aqui 
exposta.

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

PROJETO DE LEI Nº 6.480, DE 2006 
(Do Sr. Vanderlei Assis)

Altera a Lei nº 7.418, de 16 de dezem-
bro de 1985, que dispõe sobre o vale-trans-
porte, a fim de estabelecer o pagamento 
em espécie. 

Despacho: Apense-se À(Ao) Pl-
617/2003. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 7.418, de 16 de dezembro 

de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 4º A concessão do benefício ora 
instituído é feito em espécie ou por depósito 
bancário na conta do trabalhador da quantia 
necessária aos deslocamentos no percurso 
residência-trabalho e vice-versa, no serviço 
de transporte que melhor se adequar.

§ 1º O empregador participará dos gastos 
de deslocamento do trabalhador com a ajuda 
de custo equivalente à parcela que exceder a 
6% (seis por cento) de seu salário.

§ 2º A quantia adiantada ao trabalhador 
deverá ser discriminada no contracheque ou 
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outro documento equivalente do trabalhador 
e tem natureza indenizatória.

Art. 2º Ficam revogados os artigos 5º e seus 
parágrafos, 6º, 8º, 9º e 10 da Lei nº 7.418, de 16 de 
dezembro de 1985.

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

Justificação

O mercado paralelo dos vales alimenta um co-
mércio que sobrevive da dilapidação do patrimônio dos 
trabalhadores. As tentativas de reprimir tal prática, como 
lamentavelmente percebemos, são inócuas. 

O projeto que ora apresentamos tem o objetivo 
de corrigir essa situação, ao possibilitar que o traba-
lhador mesmo gerencie os recursos carreados para 
seu transporte. 

É importante ressaltar que o pagamento em es-
pécie não integra o salário do trabalhador, por ser do-
tado de natureza indenizatória, preserva os benefícios 
fiscais inseridos na Lei que institui o Vale-Transporte e 
desburocratiza a vida dos empregadores, em especial 
a dos pequenos e médios.

O presente projeto corrige as distorções criadas 
pela longa cadeia dos vale-transportes, revoga artigos 
que se farão inúteis com o pagamento direto ao traba-
lhador e, acima de tudo, colabora para a harmonização 
das relações de trabalho.

A questão do desvio de finalidade do vale-trans-
porte já está em debate avançado nesta Casa. Todavia, 
não podemos deixar de apresentar nossa colaboração 
no sentido de reunir as propostas e de compatibilizá-
las com a Lei Complementar nº 95, de 1998.

Contamos com o apoio dos nobres Pares para 
sua aprovação.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Vanderlei Assis. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.100, DE 2006 

(Do Sr. João Caldas)

Susta a aplicação do Decreto nº 2.745, 
de 24 de agosto de 1998, que aprova o Re-
gulamento do Procedimento Licitatório Sim-
plificado da Petróleo Brasileiro S..A – PE-
TROBRÁS, previsto na Lei nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997. 

Despacho: À Comissão de constitui-
ção e justiça e de cidadania (Mérito e Art. 54, 
RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

 O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica sustada a aplicação do Decreto nº 

2.745, de 24 de agosto de 1998, que aprova o Regu-
lamento do Procedimento Licitatório Simplificado da 
Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRÁS, previsto na Lei 
nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 de 1998, anulando-
se todos os atos administrativos expedidos com base 
no referido Decreto.

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

Justificação

O presente Projeto de Decreto Legislativo visa 
sustar, com base na competência do Congresso Na-
cional, tal como previsto o inciso V do art. 49 da Cons-
tituição Federal, o Decreto nº 2.745, de 24 de agosto 
de 1998, que aprova o Regulamento do Procedimento 
Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S.A – PE-
TROBRÁS, previsto na Lei nº 9.478, de 6 de agosto 
de 1997, bem como todos os atos administrativos ex-
pedidos com base no aludido Decreto.

Verifica-se, ter havido exorbitância de poder no 
uso do poder regulamentar conferido a espécie nor-
mativa dos decretos. Como já fartamente discutido 
na doutrina e jurisprudência pátria, o decreto é um 
ato normativo secundário de que se serve à Adminis-
tração Pública para dar concretude à lei e, por isso 
mesmo, não pode se sobrepor à norma que intenta 
regulamentar.

Este fato é evidente na medida em que o próprio 
Tribunal de Contas da União, ao examinar a aplicação 
do referido Decreto, exarou a Decisão nº 663/2002, no 
sentido de determinar à Petrobras que se abstivesse 
de aplicar às suas licitações e contratos o referido De-
creto, em razão da sua flagrante inconstitucionalidade 
e observa-se os ditames da Lei nº 8.666/93. 

Contudo, a despeito da referida decisão, a Petro-
bras continua a aplicar o Decreto inconstitucional, sob 
a cândida alegação de que a decisão do TCU não é 
vinculante e sim, meramente opinativa.

Por esses motivos, pugnamos pela aprovação do 
presente Projeto de Decreto Legislativo.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2006. – Depu-
tado João Caldas, PL/AL.

INDICAÇÃO Nº 7.547, DE 2006 
(Do Sr. Geraldo Resende)

Sugere a fiscalização, auditoria e/ou 
tomada de contas pela Controladoria-Ge-
ral da União – CGU, sobre o Contrato de 
Doação cuja Doadora é a União, por inter-
médio do Ministério do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome – MDS e da 
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Companhia Nacional de Abastecimento – 
CONAB, e como Donatário o Município de 
Dourados, tendo por objeto o veículo Fiat 
Ducato Minibus, placa JDV 7682, Chassi 
93W231M2141015954, fabricação e modelo 
2004, cor Branca, doado ao Programa Fome 
Zero pela Fiat Automóveis S/A, por meio da 
Nota Fiscal 133.437, de 11 de Maio de 2004, 
destinado pela Portaria Ministerial nº 183/
MDS, de 14 de Abril de 2004, à CONAB.

Despacho:
Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Controlador Geral da 
União:

São notórios os esforços despendidos pelo Go-
verno Federal no combate à fome entre os indígenas 
do Mato Grosso do Sul.

Várias ações se concentraram no Município de 
Dourados, onde o índice de mortalidade infantil entre 
as crianças indígenas causada direta ou indiretamente 
pela desnutrição que assola a população da Reserva 
Indígena de Dourados vem num quadro de vertigino-
so aumento desde 2003, tendo mesmo apresentado 
números assustadores no início de 2005.

Dentre as tantas ações do Governo Federal, 
algumas de caráter emergencial, tivemos em 09 de 
Fevereiro de 2005, a determinação por parte da Se-
cretaria de Articulação Institucional e Parcerias do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome – MDS, emitida à Presidência da Companhia 
Nacional de Abastecimento – CONAB, expressa atra-
vés do Ofício 007/2005/SAIP/MDS, no sentido de que 
deveria “ser doado à Prefeitura Municipal de Dourados” 
um veículo tipo Minibus.

Trata-se especificamente do veículo Fiat Ducato 
Minibus, placa JDV 7682, Chassi 93W231M2141015954, 
com capacidade para 16 passageiros, fabricação e mo-
delo 2004, cor Branca, doado ao Programa Fome Zero 
pela Fiat Automóveis S/A, por meio da Nota Fiscal 
133.437 de 11 de Maio de 2004, destinado pela Portaria 
Ministerial 183 de 14 de Abril de 2004, à CONAB.

Do mesmo ofício consta que a doação visava 
“prestar auxílio emergencial às comunidades indígenas 
do Município de Dourados”. E mais: “para atendimento 
exclusivo às comunidades indígenas locais”.

O veículo foi então objeto de “Contrato de Doa-
ção” tendo como Doadora a União, por intermédio do 
MDS e da CONAB, e como Donatário o Município de 
Dourados.

Do Contrato de Doação consta, além da utilização 
em prol da população indígena, também a obrigação 
de “aplicar a logomarca do Programa Fome Zero e 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome – MDS nas portas do veículo, bem como o 
número do telefone – 0800 707 2003, para contribuir 
na divulgação e controle de sua política” (Cláusula 
Segunda, inciso II).

Eis que, a comunidade indígena vem alertando 
que o Minibus Fiat Ducato não serviu nem serve as 
aldeias da Reserva Indígena de Dourados, mas tão 
somente a interesses outros da Prefeitura Municipal 
de Dourados ou de particulares, em ações estranhas 
à obrigação contratual assumida pelo Prefeito de Dou-
rados, de “utilizar o veículo, exclusivamente, em aten-
dimento à população em situação de insegurança ali-
mentar, priorizando, especialmente, as comunidades 
indígenas do Município de Dourados/MS” (Cláusula 
Segunda, inciso I). 

Existe mesmo a suspeita de ter sido especifi-
camente esse veículo Fiat Ducato, utilizado para o 
transporte de professores até a cidade de Casca-
vel no Estado do Paraná, onde teriam participado de 
Simpósio de Educação. Também se cogita que teria o 
Minibus em tela estado na díade de Caxias do Sul, no 
Rio grande do Sul.

Essas constatações vêm em depoimento de pes-
soas das aldeias, lideranças indígenas ou servidores 
dos três entes públicos, que atuam na Reserva ou em 
outros setores da Prefeitura de Dourados.

O Minibus Ducato pode ser visto estacionado no 
pátio da Prefeitura Municipal de Dourados.

Foto publicada na imprensa douradense em ma-
téria denunciativa mostra que o veículo não possui 
qualquer espécie de identificação, nenhum adesivo, 
nenhuma pintura que o diferencie e que denuncie sua 
destinação, situação absolutamente irregular ante ao 
contrato de doação, como acima observado, que obriga 
tal identificação, com minúcias de detalhes.

A falta dessa identificação já seria o suficiente 
para caracterizar uma irregularidade fatal ao contrato, 
gerando inclusive indenização aos doadores, de inteira 
responsabilidade do Prefeito de Dourados, Laerte Tetila, 
cuja natureza da autoridade seria suficiente para deter-
minar o uso adequado do objeto dado em doação.

Ocorre que a população indígena não poderia 
ficar sem uma viatura que lhe propiciasse transporte 
e acesso até os serviços públicos não ofertados nas 
aldeias, especialmente os assistenciais ligados ao 
combate à fome e à miséria.

Para tanto, a Prefeitura Municipal de Dourados, 
por seu Prefeito, como sonega o Minibus Ducato, co-
locou a serviço da comunidade indígena, uma cami-
nhonete, marca Chevrolet, que aparenta ser modelo 
Veraneio, cor azul, placa HQH 8181 – Brasil, identifi-
cada tão somente com a logomarca da Prefeitura de 
Dourados.
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Consta que tal caminhonete teria sido acaute-
lada à Prefeitura Municipal de Dourados, pela Polícia 
Federal, por ter sido apreendida em ilícito criminal de 
competência daquele órgão, informação que merece 
ser averiguada.

Evidentemente a caminhonete Veraneio não se 
presta à mesma utilização que o Minibus Ducato, estan-
do portanto totalmente desvirtuada a função do veículo 
doado pelo MDS, em frontal desrespeito ao Contrato 
de Doação pactuado pelo Prefeito Laerte Tetila.

Consubstanciam-se assim, irregularidades admi-
nistrativas cuja efetiva comprovação e reflexos, pedi-
mos sejam identificados em competente procedimento 
administrativo que haverá de apurar suas extensões 
quer sejam de caráter cível, administrativo ou penal, 
que se destinem ao reparo das ofensas que se impu-
seram à coisa pública.

Este é o fulcro da presente indicação.
Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-

tado Geraldo Resende.

INDICAÇÃO Nº 7.548, DE 2006 
(Do Sr. Geraldo Resende)

Sugere a instauração de Procedimen-
to Administrativo para averiguação, de fis-
calização e/ou auditoria pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
– MDS, sobre o Contrato de Doação cuja 
Doadora é a União, por intermédio do MDS 
e da Companhia Nacional de Abastecimento 
– CONAB, e como Donatário o Município de 
Dourados, tendo por objeto o veículo Fiat 
Ducato Minibus, placa JDV 7682, Chassi 
93W231M2141015954, fabricação e modelo 
2004, cor Branca, doado ao Programa Fome 
Zero pela Fiat Automóveis S/A, por meio da 
Nota Fiscal 133.437 de 11 de Maio de 2004, 
destinado pela Portaria Ministerial 183/MDS 
de 14 de Abril de 2004, à CONAB.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome:

São notórios os esforços despendidos pelo Go-
verno Federal no combate à fome entre os indígenas 
do Mato Grosso do Sul.

Várias ações se concentraram no Município de 
Dourados, onde o índice de mortalidade infantil entre 
as crianças indígenas causada direta ou indiretamente 
pela desnutrição que assola a população da Reserva 
Indígena de Dourados vem num quadro de vertigino-
so aumento desde 2003, tendo mesmo apresentado 
números assustadores no início de 2005.

Dentre as tantas ações do Governo Federal, 
algumas de caráter emergencial, tivemos em 09 de 
Fevereiro de 2005, a determinação por parte da Se-
cretaria de Articulação Institucional e Parcerias do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome – MDS, emitida à Presidência da Companhia 
Nacional de Abastecimento – CONAB, expressa atra-
vés do Ofício 007/2005/SAIP/MDS, no sentido de que 
deveria “ser doado à Prefeitura Municipal de Dourados” 
um veículo tipo Minibus.

Trata-se especificamente do veículo Fiat Ducato 
Minibus, placa JDV 7682, Chassi 93W231M2141015954, 
com capacidade para 16 passageiros, fabricação e mo-
delo 2004, cor Branca, doado ao Programa Fome Zero 
pela Fiat Automóveis S/A, por meio da Nota Fiscal 
133.437 de 11 de Maio de 2004, destinado pela Portaria 
Ministerial 183 de 14 de Abril de 2004, à CONAB.

Do mesmo ofício consta que a doação visava 
“prestar auxílio emergencial às comunidades indígenas 
do Município de Dourados”. E mais: “para atendimento 
exclusivo às comunidades indígenas locais”.

O veículo foi então objeto de “Contrato de Doa-
ção” tendo como Doadora a União, por intermédio do 
MDS e da CONAB, e como Donatário o Município de 
Dourados.

Do Contrato de Doação consta, além da utilização 
em prol da população indígena, também a obrigação de 
“aplicar a logomarca do Programa Fome Zero e do Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
– MDS nas portas do veículo, bem como o número do 
telefone – 0800 707 2003, para contribuir na divulgação e 
controle de sua política” (Cláusula Segunda, inciso II).

Eis que, a comunidade indígena vem alertando que 
o Minibus Fiat Ducato não serviu nem serve as aldeias 
da Reserva Indígena de Dourados, mas tão somente a 
interesses outros da Prefeitura Municipal de Dourados 
ou de particulares, em ações estranhas à obrigação con-
tratual assumida pelo Prefeito de Dourados, de “utilizar 
o veículo, exclusivamente, em atendimento à população 
em situação de insegurança alimentar, priorizando, es-
pecialmente, as comunidades indígenas do Município 
de Dourados/MS” (Cláusula Segunda, inciso I). 

Existe mesmo a suspeita de ter sido especifi-
camente esse veículo Fiat Ducato, utilizado para o 
transporte de professores até a cidade de Casca-
vel no Estado do Paraná, onde teriam participado de 
Simpósio de Educação. Também se cogita que teria o 
Minibus em tela estado na díade de Caxias do Sul, no 
Rio grande do Sul.

Essas constatações vêm em depoimento de pes-
soas das aldeias, lideranças indígenas ou servidores 
dos três entes públicos, que atuam na Reserva ou em 
outros setores da Prefeitura de Dourados.
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O Minibus Ducato pode ser visto estacionado no 
pátio da Prefeitura Municipal de Dourados.

Foto publicada na imprensa douradense em ma-
téria denunciativa mostra que o veículo não possui 
qualquer espécie de identificação, nenhum adesivo, 
nenhuma pintura que o diferencie e que denuncie sua 
destinação, situação absolutamente irregular ante 
ao contrato de doação, como acima observado, que 
obriga tal identificação, com minúcias de detalhes.

A falta dessa identificação já seria o suficiente 
para caracterizar uma irregularidade fatal ao contrato, 
gerando inclusive indenização aos doadores, de inteira 
responsabilidade do Prefeito de Dourados, Laerte Tetila, 
cuja natureza da autoridade seria suficiente para deter-
minar o uso adequado do objeto dado em doação.

Ocorre que a população indígena não poderia 
ficar sem uma viatura que lhe propiciasse transporte 
e acesso até os serviços públicos não ofertados nas 
aldeias, especialmente os assistenciais ligados ao 
combate à fome e à miséria.

Para tanto, a Prefeitura Municipal de Dourados, por 
seu Prefeito, como sonega o Minibus Ducato, colocou 
a serviço da comunidade indígena, uma caminhonete, 
marca Chevrolet, que aparenta ser modelo Veraneio, cor 
azul, placa HQH 8181 – Brasil, identificada tão somente 
com a logomarca da Prefeitura de Dourados.

Consta que tal caminhonete teria sido acaute-
lada à Prefeitura Municipal de Dourados, pela Polícia 
Federal, por ter sido apreendida em ilícito criminal de 
competência daquele órgão, informação que merece 
ser averiguada.

Evidentemente a caminhonete Veraneio não se 
presta à mesma utilização que o Minibus Ducato, estan-
do portanto totalmente desvirtuada a função do veículo 
doado pelo MDS, em frontal desrespeito ao Contrato 
de Doação pactuado pelo Prefeito Laerte Tetila.

Consubstanciam-se assim, irregularidades admi-
nistrativas cuja efetiva comprovação e reflexos, pedi-
mos sejam identificados em competente procedimento 
administrativo que haverá de apurar suas extensões 
quer sejam de caráter cível, administrativo ou penal, 
que se destinem ao reparo das ofensas que se impu-
seram à coisa pública.

Este é o fulcro da presente indicação.
Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. 

INDICAÇÃO Nº 7.549, DE 2006 
(Do Sr. Paulo Delgado)

Sugere ao Ministro da Educação, Sr. 
Fernando Haddad, a inclusão de critério 
sobre a exclusão de cursos, habilitações 
ou instituições com avaliação negativa do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educa-
ção Superior – SINAES.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Considerando que a política de expansão da 
oferta do ensino superior, tem um recorte que prioriza 
a inclusão dos alunos oriundos de escola pública, ne-
gros e indígenas, foi criado o Programa Universidade 
para Todos – PROUNI, por meio da Medida Provisó-
ria nº 213, de 10-9-2004 (convertida na Lei nº 11.096, 
de 2005);

Considerando que a política educacional, hoje, 
tem enfrentado a luta pela conquista de um ensino de 
qualidade, o Ministério da Educação – MEC vem rea-
lizando o exitoso processo de implantação do PROU-
NI, sob critérios que tragam no seu bojo este objetivo. 
Na Lei que regula este processo, art. 7º, § 4º, consta 
dispositivo que procura garantir um dos elementos 
que caracteriza uma escola de qualidade, ou seja, “o 
Ministério da Educação desvinculará do PROUNI o 
curso considerado insuficiente, segundo os critérios 
de desempenho do Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior – SINAES, por três avaliações 
consecutivas, situação em que as bolsas de estudo 
do curso desvinculado, nos processos seletivos se-
guintes, deverão ser redistribuídos proporcionalmente 
pelos demais cursos da instituição, respeitado o dis-
posto no art. 5º”;

Considerando a importância e a inteligência do 
PROUNI, como mecanismo fiscal de reversão edu-
cacional, é justo harmonizar o critério de exigência 
colocado para o aluno no ENEM para se credenciar 
ao PROUNI com àqueles exigidos dos cursos ou ha-
bilitações oferecidos. Mesmo sabendo que o ciclo de 
avaliação está programado para se completar no ano 
de 2009, este é um cuidado indispensável, para que 
a exceção ocorrida, mesmo que em pequena propor-
ção, não se torne uma regra e contamine o sucesso do 
Programa, que nesta etapa já atinge um contingente a 
cerca de 100.000 jovens do nosso país. O princípio a 
ser afirmado é o de que se ao aluno a boa avaliação 
lhe permite pleitear, aos cursos ou habilitações só a 
boa avaliação lhes permite oferecer a vaga;

Considerando que a qualificação dos profissionais 
em formação também é um objetivo da atual política 
pública por uma educação de qualidade, o Progra-
ma do Fundo de Financiamento do Ensino Superior 
– FIES, na legislação que o regula, a Lei 10.260, de 
12-7-2001, define no art. 4º, §§ 1º e 2º , que os cursos 
de avaliação negativa nos processos conduzidos pelo 
MEC não serão cadastrados neste Programa, podendo 
ser, em caráter excepcional, cadastrado aqueles que 
estejam em processo de avaliação; 
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Considerando que a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – LDBEN, em seu art. 46, §§ 
1º e 2º, ao definir diretrizes para o processo de ava-
liação do ensino superior, e na busca de garantir uma 
boa qualidade deste nível de ensino, determina que a 
instituição avaliada negativamente deverá passar por 
um período de “saneamento” e daí resultando uma 
recuperação da instituição, de cursos ou de habilita-
ções, com intervenção temporária, caso contrário, no 
descredenciamento. Diz, ainda, a LDBEN que, no caso 
das instituições públicas o Poder Executivo, deverá 
acompanhar o processo avaliativo e fornecer recursos 
adicionais necessários à superação das deficiências 
constatadas.

Assim, vimos sugerir ao Ministério da Educação 
que seja reformulado o art. 7º da MP 213/2004 e o men-
cionado § 4º, definindo que o Termo de Adesão não 
seja acatado pelo MEC, desde o início da proposta da 
instituição requerente, se esta tiver avaliação negativa 
pelo SINAES, podendo ser revista esta decisão quando 
for realizada a revitalização ou saneamento do curso, 
da habilitação ou da instituição no seu todo, conforme 
preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDBEN.

Com esta iniciativa pretendemos contribuir com 
o sucesso do processo de inclusão social dos seg-
mentos a que se destina o PROUNI, e, especialmen-
te que isto se dê junto à conquista de uma educação 
de qualidade. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Paulo Delgado.

INDICAÇÃO Nº 7.550, DE 2006 
(Do Sr. João Grandão)

Sugere ao Poder Executivo, por meio 
do Ministério do Turismo, para que este 
envie a Ponta Porã equipe técnica, com os 
objetivos que explicita.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro 
A importância do município de Ponta Porã se deve 

às mais diversas razões. A sua localização, na fronteira 
entre o Brasil, o Paraguai e a Bolívia, já por si lhe con-
fere destaque; sua história, com importante participa-
ção na Guerra do Paraguai, insere o município entre 
aqueles de grande atrativo histórico e cultural – àquela 
época, o território municipal foi palco de importantes 
batalhas, e os restos de muitos heróis, brasileiros e 
paraguaios, nele repousam. Quanto à sua produção, o 
município já se destaca como grande produtor de soja, 
milho, arroz, algodão e trigo; sua pecuária é pujante, e 
o rebanho bovino é expressivo. Mais importante ainda, 

o município, e a região, se destacam pelo povo que 
lá vive, pela sua dedicação, honradez, patriotismo e 
capacidade de trabalho. Outros destaques são a sua 
natureza, sua fauna e sua flora.

Na realidade, tanto o município de Ponta Porã 
como seus vizinhos – Aral Moreira, Bonito, Aquidauana 
e Corumbá – apresentam ecossistemas semelhantes. 
Já sabemos que Bonito e Corumbá têm apresentado 
elevado crescimento na recepção de turistas, e o mes-
mo pode ocorrer com os demais municípios da região. 
Falta apenas o apoio do Ministério do Turismo, como 
aqui solicitado. 

A beleza da natureza, a variedade da flora e da 
fauna, o caráter ainda selvagem da região são motivos 
bastantes para atrair turistas das mais variadas origens. 
Não se confunda, porém, caráter ainda selvagem da 
natureza com a ausência de conforto para os visitan-
tes. Muito pelo contrário, há casas e qualidade, e a 
natural hospitalidade do povo promove uma acolhida 
que deixa a todos encantados.

Com certeza os técnicos do Ministério do Turismo 
sabem que amplas regiões da Ásia e, principalmente, 
da África, têm se desenvolvido com base no turismo 
ecológico. Na África do Sul, vastas regiões de suas 
áreas norte e nordeste têm recebido turistas de todo 
o mundo, atraídos pela possibilidade de conviver com 
a natureza selvagem, de fazer um safári, de contem-
plar paisagens virgens e os animais em seu habitat 
natural. Exatamente as mesmas características existem 
na região que engloba os municípios de Ponta Porã, 
Aquidauana, Corumbá, Bonito e Aral Moreira, todos 
localizados no sul do Estado de Mato Grosso do Sul. 
Claro, aqui no Brasil não temos elefantes nem leões; 
temos, porém, uma variedade de aves sem igual em 
qualquer outra parte do planeta, e temos também uma 
abundância de peixe e de água. Todos estes são gran-
des atrativos, cuja adequada exploração com o objeti-
vo de fazer crescer o turismo requer um conhecimento 
especializado de que os municípios não dispõem. 

Mas o Ministério do Turismo, este sim, tem con-
dições de contribuir com este recurso. Todos já conhe-
cem o excelente trabalho que desenvolve o Ministro 
Walfrido dos Mares Guia e a sua equipe, a tal ponto 
que se pode dizer – e os números confirmam – que, 
graças a eles, o turismo no Brasil vive fase excepcional. 
Esta competência, entendo eu e entendem os meus 
coestaduanos, deve ser posta a serviço de regiões 
cujos recursos turísticos carecem de investimentos não 
muito volumosos para se transformarem em produtos 
turísticos de sucesso.

Ponta Porã recém inaugurou um aeroporto in-
ternacional. Sabemos todos que este é um dos mais 
essenciais recursos para o desenvolvimento do turis-
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mo. Sabemos mais: temos ciência de que, além de um 
aeroporto, bons roteiros, boa hospedagem – e a hos-
pitalidade dos habitantes locais é conhecida – , boas 
atrações e boa divulgação tornam viável o turismo em 
qualquer região do mundo.

Desta forma, cientes de que dispomos de parte 
importante daquilo que é necessário – no caso, atra-
ções naturais que são únicas no mundo – , e sabedo-
res de que carecemos dos recursos financeiros que 
tornariam possível a contratação dos especialistas e 
a elaboração dos programas de ação para transformar 
em realidade o potencial existente e a esperança de 
muitos, é que apelamos ao Ministério do Turismo e à 
pessoa do ministro Walfrido dos Mares Guia. O objetivo 
do nosso apelo é para que envie à região uma equipe 
de especialistas que possa contribuir com as equipes 
locais para, juntas, elaborarem um plano de desenvol-
vimento, definindo os investimentos necessários – seja 
em infra-estrutura, seja em divulgação, seja no que for 
– para que Ponta Porã e municípios vizinhos possam 
ser incluídos no Roteiro Turístico Nacional.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado João Grandão – PT/MS.

INDICAÇÃO Nº 7.551, 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 Volta Redonda – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des-

ta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de ações 
para aparelhamento, adequação em unidade de saúde 
no Município de Volta Redonda – RJ.

A população carente do município de Volta Re-
donda, vem sofrendo com a má qualidade do serviço 
prestado de assistência médica. 

É 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 7.552, 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 Valença – 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 Valença – RJ.

A população carente do município de Valença, 
vem sofrendo com a má qualidade do serviço presta-
do de assistência médica. 

É 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 estado precário, colocando 
em risco o paciente, e o corpo de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Exce-
lência, para suprir esta carência que tanto prejudica a po-
pulação de nosso Estado, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.553, 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 Muni-
cípio de Varre-Sai-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 Varre-Sai – RJ.

A população carente do município de Varre-Sai, 
vem sofrendo com a má qualidade do serviço prestado 
de assistência médica. 

É 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 estado precário, colocando 
em risco o paciente, e o corpo de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Exce-
lência, para suprir esta carência que tanto prejudica a po-
pulação de nosso Estado, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.
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INDICAÇÃO Nº 7.554, 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 Vassouras – 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 Vassouras – RJ.

A população carente do município de Vassouras, 
vem sofrendo com a má qualidade do serviço prestado 
de assistência médica. 

É 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 estado precário, colocando 
em risco o paciente, e o corpo de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Exce-
lência, para suprir esta carência que tanto prejudica a po-
pulação de nosso Estado, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.561, 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 Tanguá – 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 Tanguá – RJ.

A população carente do município de Tanguá, vem 
sofrendo com a má qualidade do serviço prestado de 
assistência médica. 

É 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 estado precário, colocando 
em risco o paciente, e o corpo de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Exce-
lência, para suprir esta carência que tanto prejudica a po-
pulação de nosso Estado, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.562, 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 Teresópolis – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des-

ta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de ações 
para aparelhamento, adequação em unidade de saúde 
no Município de Teresópolis – RJ.

A população carente do município de Teresópolis, 
vem sofrendo com a má qualidade do serviço prestado 
de assistência médica. 

É 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 estado precário, colocando 
em risco o paciente, e o corpo de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Exce-
lência, para suprir esta carência que tanto prejudica a po-
pulação de nosso Estado, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.569, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a im-
plantação de ações de aparelhamento e ade-
quação em Unidade de Saúde no Município 
de São José do Rio Preto – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des-

ta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de ações 
para aparelhamento, adequação em unidade de saúde 
no Município de São José do Rio Preto – RJ.

A população carente do município de São José 
do Rio Preto, vem sofrendo com a má qualidade do 
serviço prestado de assistência médica. 

É 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 estado precário, colocando 
em risco o paciente, e o corpo de enfermagem. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Exce-
lência, para suprir esta carência que tanto prejudica a po-
pulação de nosso Estado, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.
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INDICAÇÃO Nº 7.570, 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 Muni-
cípio do Rio de Janeiro – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des-

ta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de ações 
para aparelhamento, adequação em unidade de saúde 
no Município do Rio de Janeiro – RJ.

A população carente do município do Rio de Ja-
neiro, vem sofrendo com a má qualidade do serviço 
prestado de assistência médica. 

É 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 Exce-
lência, para suprir esta carência que tanto prejudica a po-
pulação de nosso Estado, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 7.577, 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 Muni-
cípio de Rio das Flores – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des-

ta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de ações 
para aparelhamento, adequação em unidade de saúde 
no Município de Rio das Flores – RJ.

A população carente do município de Rio das 
Flores, vem sofrendo com a má qualidade do serviço 
prestado de assistência médica. 

É 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 7.578, 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 Claro – 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 Claro – RJ.

A população carente do município de Rio Claro, 
vem sofrendo com a má qualidade do serviço prestado 
de assistência médica. 

É 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 7.585, 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 Muni-
cípio de Porciúncula – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des-

ta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de ações 
para aparelhamento, adequação em unidade de saúde 
no Município de Porciúncula – RJ.

A população carente do município de Porciúncula, 
vem sofrendo com a má qualidade do serviço prestado 
de assistência médica. 

É comum vermos em jornais que os pacientes 
da rede pública de saúde, ficam horas para serem 
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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 7.586, 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 Porto Real – 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 Porto Real – RJ.

A população carente do município de Porto Real, 
vem sofrendo com a má qualidade do serviço prestado 
de assistência médica. 

É 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 7.593, 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 Muni-
cípio de Paraíba do Sul – RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des-

ta sugerir a Vossa Excelência, a implantação de ações 
para aparelhamento, adequação em unidade de saúde 
no Município de Paraíba do Sul – RJ.

A população carente do município de Paraíba 
do Sul, vem sofrendo com a má qualidade do serviço 
prestado de assistência médica. 

É 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 7.594, 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 Muni-
cípio de Paraty – 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 Paraty – RJ.

A população carente do município de Paraty, vem 
sofrendo com a má qualidade do serviço prestado de 
assistência médica. 

É 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.

REQUERIMENTO Nº 3.511, DE 2005 
(Do Sr. Alberto Goldman)

Requer a tramitação conjunta das Pro-
postas de Emendas Constitucionais de nºs 
447/2005 e 157/2003.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 142 do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que a 
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Proposta de Emenda à Constituição nº 447, de 2005, 
que “Convoca Assembléia Nacional para revisão da 
Constituição”, seja apensado à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 157, de 2003, que “Convoca Assembléia 
de Revisão Constitucional e dá outras providências”.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2005. 
– Deputado Alberto Goldman, PSDB/SP.

Revejo o despacho anterior para deferir 
a apensação da PEC 447/05 à PEC nº 157/03, 
nos termos do artigo 142, parágrafo único c/c 
artigo 202, § 8º, ambos do RICD. Oficie-se e, 
após, publique-se.

Em 25-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

REQUERIMENTO Nº 3.502, DE 2005

Requeremos, nos termos regimentais, 
seja revisto o despacho exarado ao Re-
querimento nº 3.326/05, por meio do qual 
peço que o PL nº 5.397/2005, seja distri-
buído a este Órgão Técnico para apreciar 
o mérito.

Requeremos, nos termos regimentais, que seja re-
visto o despacho exarado ao Requerimento nº 3.326/05, 
por meio do qual peço que o Projeto de Lei nº 5.397, 
de 2005, de autoria do Sr. Ivo José, que “Acrescenta a 
Seção VI-A ao Capítulo I do Título III da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para proteger trabalha-
dores em atividades sob radiação solar“, seja incluído 
para apreciação por este Órgão Técnico.

Justificação

Esse nosso pedido para apreciar o projeto su-
pracitado justifica-se por tratar de assunto pertinente 
ao grupo temático desta Comissão.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2005. – 
Deputado Ronaldo Caiado – PFL/GO, Presidente.

Indefiro, tendo em vista que a matéria 
está inserida no campo temático da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Públi-
co (art. 32, XVIII, a do RICD) e Comissão de 
Seguridade Social e Família (art. 32, XVII do 
RICD), não constando como mérito da Comis-
são de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural. Oficie-se e, após, 
publique-se.

Em 25-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente

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

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Sr. Dr. Ribamar Alves. 

S.Exa. dispõe de 5 minutos.
 O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB-MA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero, nesta manhã, destacar o ensino no Brasil 
e no Maranhão. 

Ontem foi um dia muito feliz. No auditório do Pa-
lácio Henrique de La Rocque, sede do Governo do 
Estado do Maranhão, com a presença do Governador 
José Reinaldo Tavares, tive oportunidade de ouvir um 
discurso bem elaborado do nosso querido, dinâmico 
e eficaz Secretário de Educação do Estado, Prof. Dr. 
Edson Nascimento, que, no período em que se encon-
tra à frente dessa Secretaria, tem dado conotação de 
como fazer educação com responsabilidade e, acima 
de tudo, interagindo com as comunidades dos alunos, 
dos professores e dos funcionários administrativos da 
Secretaria. 

Ontem foi assinada a Lei nº 8.312, de 2005, que 
autoriza a concessão da progressão funcional e titu-
lação aos servidores do magistério de 1º e 2º graus, 
referente ao período de 2002 a 2005, uma conquista 
indubitável para os professores do Maranhão. 

O Governador José Reinaldo Tavares, em 3 anos 
de mandato, já concedeu 52,6% de aumento nos salá-
rios dos professores. Com essa lei sancionada, esses 
aumentos atingirão 65,3% neste ano e, no próximo, 
82,8%.

Essa lei concede ainda a gratificação especial de 
trabalho de 20% sobre o vencimento base do professor 
efetivo a partir deste mês de janeiro, além de 8,8% de 
aumento em março, totalizando 30%; concede 20% de 
gratificação por condição especial de trabalho sobre o 
vencimento base dos professores contratados, além 
de 8,8% de aumento a serem aplicados em março; 
concede também gratificação temporária de estímulo 
à docência de 5% sobre o vencimento base dos pro-
fessores de Matemática, Química, Física e Biologia 
que tiverem bom aproveitamento em cursos a serem 
oferecidos nessas áreas pela secretaria.

O Governador nomeou 5.420 professores con-
cursados, além de haver determinado contratações 
temporárias: em 2002, foram 1975; em 2003, 5.962; 
em 2004, 4.617; em 2005, 4.901. No mesmo período, 
foram concedidos 15.484 de dobra de carga horária, 
dupla carga horária, a professores efetivos do Estado. 
Tudo isso para fazer face à demanda de professor. 

Devido à expansão do ensino médio, em 2005, 
o Estado abriu concurso para mais 1.800 vagas de 
professores e especialistas em educação.

A formação continuada de professores é uma ro-
tina da administração estadual. Para se ter uma idéia, 
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em 2005 foram capacitados 7.181 professores em 
educação indígena, especial, fiscal, diversidade étni-
co-racial, avaliação e aprendizado, informática, atua-
lização de livro didático do 3º ano do ensino médio, e 
outras áreas. Esse esforço tem garantido elevação do 
nível intelectual desses profissionais e desempenho 
de nossos alunos. 

Neste ano, a capacitação de professores será 
realizada com o apoio das 17 gerências regionais do 
Estado, por intermédio dos 10 laboratórios da Secre-
taria de Estado da Ciência e Tecnologia, uma parceira 
da Secretaria de Educação. Mas essa capacitação não 
se restringe só a professores. Em 2005, foram capaci-
tados 1.533 merendeiras, 447 vigias, 1.210 secretárias 
e 217 funcionários que trabalham nas bibliotecas.

O ensino médio, de 2002 a 2005, no Governo 
de José Reinaldo, cresceu em número de matrículas 
de 76.010 para 266.248. O número de Municípios que 
ofereceram matrículas passou de 58 a todos os 217.

Um exemplo claro disso é o melhor desempe-
nho dos nossos alunos em Português e Matemática, 
identificado por pesquisa realizada pelo Sistema de 
Avaliação da Educação Básica – SAEB, do Ministério 
da Educação, em novembro de 2003, e divulgada em 
2004. Nessa avaliação, o desempenho dos estudantes 
do terceiro ano do ensino médio elevou-se do patamar 
de 239 para 256 – o acréscimo foi de 16,7 – em Por-
tuguês; e de 249 para 260 – acréscimo de 11,2 – em 
Matemática.

Sr. Presidente, esses resultados são conquistas 
do Secretário Edson Nascimento e do Governador 
José Reinaldo, os quais parabenizo. 

Estão igualmente de parabéns o Dr. Francisco das 
Chagas, Secretário Nacional de Ensino Médio, o Mi-
nistro Fernando Haddad, os professores do Maranhão, 
este Congresso e V.Exa., Sr. Presidente, que tão bem 
sabe conduzir esta Casa. A aprovação do FUNDEB 
significará qualidade para o ensino, principalmente nos 
16 Estados mais pobres do País. 

Muito obrigado.
O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho à tribuna com muita preocupação. Todo o Bra-
sil acompanhou na legislatura passada a questão 
dos chamados mata-mosquitos, os agentes de doen-
ças endêmicas. Foi uma luta de mais 12 anos desses 
trabalhadores que tinham contratos temporários, os 
quais iam sendo renovados e, no final do Governo 
FHC, não o foram.

Eles foram às ruas em passeatas e sofreram re-
pressão por parte da polícia. Nós, desta Casa, demos 
todo o apoio aos companheiros por intermédio de vá-
rios projetos de leis e intervenções.

O Governo Lula prorrogou o contrato dos agentes. 
Uns foram transferidos para Prefeituras; outros, perma-
neceram na Fundação. E agora temos uma surpresa: 
alguns procuradores querem a demissão desses tra-
balhadores – apenas no Rio de Janeiro são mais de 10 
mil – e pleiteiam a realização de concurso público.

Não temos nada contra concurso público. Temos, 
contudo, de levar em conta que esse pessoal dedicou 
15 anos da vida a esse trabalho. E se não forem apro-
vados no concurso? Este Governo, preocupado com 
o social, está tentando resolver a situação. E qual so-
lução os procuradores estão propondo? A demissão 
desses trabalhadores, que somam mais de 30 mil no 
País. Apenas no meu Estado são mais de 10 mil tra-
balhadores.

A posição dos 46 Deputados da bancada do Rio 
de Janeiro é contrária à medida. Por isso, estamos fa-
zendo um abaixo-assinado e também pedindo audiên-
cia com o Procurador-Geral da República para, o mais 
rapidamente possível, discutirmos a situação.

Sr. Presidente, a categoria luta há mais de 15 
anos para permanecer no emprego. Agora mesmo o 
Rio de Janeiro está precisando do trabalho desses 
profissionais, pois lá surgiram vários focos de dengue. 
Não concordamos com a demissão dessas pessoas 
que dedicaram parte da vida ao serviço público. Esta 
Casa acompanhou todo o processo dos chamados 
mata-mosquitos, esses mesmos que hoje estão sendo 
ameaçados de demissão. 

Repito: não temos nada contra concursos. É re-
gra geral e deve ser aplicada em todo o serviço públi-
co do País. Contudo, toda regra deve ter exceção. E 
eles são exceção, porque foram preparados há mais 
de 15 anos para realizar essa tarefa. Quando eles fo-
ram afastados, ainda no Governo FHC, vimos surtos 
de dengue no Brasil inteiro.

Há necessidade concreta de fazermos com que 
a situação dos mata-mosquitos seja resolvida o mais 
rapidamente possível. Estamos na trincheira dessa 
luta junto com os companheiros do meu Estado e de 
todo o País. Temos de manter os mata-mosquitos na 
ativa. Hoje há em nosso Estado um surto de dengue. 
Imaginem se não houvesse essas pessoas preparadas 
para esse serviço.

Deixo aqui minha solidariedade a essa louvável 
categoria, de quem sou sensível à luta, porque estive 
muitas vezes na rua junto com esses companheiros. 
Vamos continuar juntos nessa caminhada, dando um 
basta a tão triste situação. Toda regra tem exceção. 
Por isso, os mata-mosquitos não podem ser demiti-
dos. Temos de resolver a situação funcional desses 
profissionais.

Obrigado. 
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 O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós, 
Parlamentares, temos de ter serenidade quando fala-
mos. Não podemos expressar opiniões ou sentimentos 
sem consistência que prejudiquem Parlamentares.

Num evento em São Paulo, o Líder do PSDB usou 
expressões contra a companheira Angela Guadagnin, 
dizendo que S.Exa. teria sido a pessoa responsável pelo 
mensalão e inclusive a xingou de bandida. A Deputada 
certamente vai entrar com uma representação contra 
o Líder do PSDB, para que prove a denúncia. Não é 
possível que isso aconteça. 

Por isso, estamos manifestando nossa solidarie-
dade à companheira Ângela. Efetivamente S.Exa. tem 
de entrar com ação contra o Líder do PSDB, que tem 
de primeiro pensar antes de fazer acusações levianas 
e mentirosas.

Sr. Presidente, não há como a Oposição ter mais 
argumento. O Governo Lula, ontem – e neste Governo 
temos o maior percentual de aumento de salário mínimo 
– anunciou o salário mínimo de 350, e isso acordado 
inclusive com as centrais sindicais. O Presidente bateu 
o martelo e disse que o salário mínimo seria de 350 
reais a partir de abril e, ao mesmo tempo, a correção 
da tabela do Imposto de Renda seria de 8%.

Os que não tinham argumentos ou propostas vão 
ficar sem o que dizer. É a prova de que o Governo está 
mesmo recuperando o salário mínimo no País. Ainda 
não é o valor que desejamos, mas vamos chegar lá. 
Este Governo foi um dos que mais elevaram o valor 
do salário mínimo, que é a maior fonte de distribuição 
de renda neste País.

Sr. Presidente, ontem votamos a PEC do FUN-
DEB. Como eu disse, é uma revolução na educação 
brasileira, a começar pela educação infantil. Com isso, 
teremos professores mais capacitados, bem pagos, 
com boas condições de trabalho, e a escola pública 
passará a ser uma escola de qualidade. 

Temos de votar em segundo turno a PEC nº 7, 
que regulariza a situação dos agentes comunitários 
de saúde. Esperamos votá-la esta semana, para que 
seja encaminhada ao Senado e aprovada ainda nesta 
convocação extraordinária. Com a aprovação, daremos 
condições dignas de trabalho para esse segmento que 
tem dado significativa contribuição para a melhoria 
da saúde em nosso País. O agente comunitário visita 
as famílias, conhece a realidade de cada uma delas, 
sabe dos seus problemas e as orienta. Ele tem sido 
o responsável pela diminuição da mortalidade infantil 
em nosso País, pois faz parte também do Programa 
Saúde da Família.

Sr . Presidente, tenho recebido da Controladoria-
Geral da União os relatórios das auditorias feitas na 

gestão do Sr. Cícero Lucena, em João Pessoa, que 
afirmava sofrer perseguição e retaliação do Governo 
Federal. Esses relatórios comprovam que a Operação 
Confraria identificou que há muito mais coisa para ser 
investigada. Vamos depois fazer uma análise desses 
relatórios e mostrar, efetivamente, o que se desviou, 
que tipo de irregularidade foi cometida naquela gestão 
e por que os recursos públicos foram encaminhados, 
mas infelizmente não foram aplicados devidamente.

 O SR. GERALDO RESENDE (PPS-MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, por repetitiva já se tornou até en-
fadonha a discussão que se propaga todos os anos 
sobre a situação caótica de nossas rodovias. Basta 
que advenha o período chuvoso para que o caos se 
instale e as nossas estradas se tornem intransitáveis. 
Previsíveis são também as medidas paliativas sempre 
adotadas pelo Poder Executivo. Na falta de seriedade 
e preocupação com o futuro, a eterna maquiagem do 
tapa-buracos transforma nossas rodovias em vestes 
de mendigo: todas remendadas. 

A utilização desses paliativos como instrumento 
de embromação, Sras. e Srs. Deputados, independe 
de governos. Há anos e anos que essas operações 
tapa-buracos são desencadeadas. Qualquer cidadão de 
bom senso pode, no entanto, constatar que são inúteis 
sob todos os aspectos. Após as primeiras chuvas, os 
buracos voltam a aparecer e passam a aguardar nova 
operação que será, inexoravelmente, desencadeada 
no próximo ano. Cria-se com isso um estúpido, caro e 
ineficiente círculo vicioso. 

O erro, Sras. e Srs. Deputados, nasceu em 1944, 
com o chamado Plano Nacional de Viação, um claro 
indicativo de que o País iniciara sua opção pelo trans-
porte rodoviário. A opção de rasgar todo o nosso ter-
ritório com estradas colocou de vez o Brasil na con-
tramão da história. Embevecidos pelo crescimento da 
indústria automobilística e sensíveis aos seus lobbies, 
os nossos governantes passaram a priorizar as rodo-
vias, abandonando, conseqüentemente, as ferrovias. 
Estupidez é pouco para qualificar tamanho disparate. 
Não há no mundo nenhum exemplo semelhante entre 
os países de dimensões continentais como o nosso. 
Em todos eles as ferrovias são os principais meios de 
escoar suas produções e até mesmo no transporte de 
passageiros. Enquanto que no Brasil mais de 80% dos 
transportes, tanto de carga, quanto de passageiros, 
são processados por meios rodoviários, em países 
como a Rússia, a Austrália e o Canadá esse percen-
tual não atinge 50%.

Indiscutivelmente, Sr. Presidente, essa é uma das 
razões que impede nosso crescimento. A falta de logís-
tica, inegavelmente um diferencial competitivo, torna os 
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nossos produtos menos competitivos. Enquanto isso, 
vários países emergentes e com menor potencial que 
o nosso avançam com celeridade e só nos vêem pelo 
retrovisor. Enquanto comemoramos pífios crescimentos 
de 2% ou 3% de nosso PIB, esses países crescem a 
taxas superiores a 5%. 

Por tudo isso, Sras. Srs. Deputados, vejo com 
muito ceticismo todo esse aparato utilizado para desen-
cadear a operação tapa-buracos. Creio que se trata de 
um trabalho inócuo e sobretudo extremamente oneroso 
para os cofres públicos. Vale ressaltar que não quero 
discutir aqui as diversas denúncias que estão “pipo-
cando” na imprensa sobre a falta de transparência na 
escolha das empreiteiras que estão executando essas 
obras. Ontem mesmo, o Correio Braziliense denun-
ciou irregularidades na escolha da Delta Construções, 
responsável por gordas doações aos partidos aliados 
do Governo nas últimas eleições municipais. Tal ma-
téria mereceu inclusive a seguinte manchete de capa: 
“Empreiteira amiga fatura sem licitação”.

A falta de uma efetiva política de transportes já se 
constitui em crime de lesa-pátria. Só nos últimos dez 
anos já morreram mais de 60 mil pessoas em nossos 
rodovias, em mais de 1 milhão de acidentes. Trafegar 
pela nossa malha rodoviária é uma das mais perigosas 
aventuras. E não adianta querer creditar unicamente 
à imprudência dos motoristas as principais causas de 
acidentes. São dezenas as causas, mas as principais 
são inquestionavelmente as condições precárias de 
nossas rodovias e o fluxo exagerado de veículos, so-
bretudo veículos pesados. Na falta de opção o cidadão 
acaba sendo obrigado a utilizar as rodovias por mais 
precárias que estejam, principalmente nos períodos 
de férias.

Creio que é chegada a hora de redimensionar 
as nossas prioridades. Temos de corrigir os nossos 
equívocos do passado e não continuar a cometê-los. 
Continuar tapando buracos de nossas rodovias é, mais 
que uma obra eleitoreira, uma estupidez que se repete 
todos os anos.

Era o que tinha a dizer.
 O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, vou falar de 2 assuntos não muito bons: a den-
gue e a malária que assolam diversos Municípios do 
Estado de Rondônia.

A dengue e a malária, em região tropical, nesse 
período de chuvas, acabam se alastrando. É óbvio que 
é necessário ação mais eficaz de controle e combate. 
Por isso, sou defensor do fortalecimento da FUNASA 
como instrumento de articulação de política pública de 
saúde. Ao se descentralizar a saúde e o combate às 
endemias ficar por conta dos Municípios, a legislação 

não previu as desigualdades que há em nossa Fede-
ração. Há Municípios com condição material e humana 
de implementar ações de combate a endemias, mas 
há também aqueles que não têm condição. E, prin-
cipalmente em cidades onde a fronteira física é fácil 
de se transpor, não há barreira sanitária e, evidente-
mente, os vetores de endemias se transferem de um 
canto para o outro. 

Então, ou todos fazem o dever de casa ou aquele 
que faz o combate acaba sendo prejudicado pela mu-
nicipalidade que não faz. Para isso, é necessário um 
órgão supramunicipal, um órgão nacional, um órgão 
federal. E a FUNASA teria esse papel. Para que se 
atinja esse objetivo, é fundamental fortalecê-la, pro-
var sua institucionalidade, recuperar seu quadro de 
funcionários, há tanto tempo defasado, e instrumen-
talizar mais recursos. Na região amazônica, a malária 
é uma praga secular. Enfim, é necessário enfrentar 
esse problema. 

Falaremos agora de notícias boas. Uma foi o 
anúncio, ontem, de um acordo entre o Presidente Lula 
e as centrais sindicais em torno do salário mínimo. Nos 
últimos 24 anos, será o maior aumento do valor do 
salário mínimo praticado no Brasil: 13%. Além disso, 
houve uma correção da tabela do Imposto de Renda, 
para beneficiar a classe média. É bom lembrar que são 
2 pontos sintomáticos. O salário mínimo atinge a popu-
lação de baixíssima renda, principalmente servidores 
de municipalidades no interior do Brasil, pensionistas 
e aposentados da Previdência Social, empregados de 
setores da pequena e microempresa, dos setores in-
formais das sociedades de trabalho. Enfim, isso leva 
a um impacto positivo. 

O aumento foi correto, robusto, o maior pratica-
do no Brasil, ao mesmo tempo em que foi cauteloso e 
responsável, pois acima disso poderia desequilibrar a 
receita, as finanças e a economia das Prefeituras do 
interior do Brasil, especialmente do Norte e Nordeste, 
com um impacto negativo nas contas da Previdência 
Social. Foi um aumento pactuado com as centrais sin-
dicais e não de cima para baixo.

Nos últimos 2 ou 3 anos, a tabela do Imposto de 
Renda vem sendo reajustada, o que não foi feito nos 8 
anos passados, mas ocorrerá agora novamente. 

A segunda notícia boa foi a aprovação, na noite 
de ontem, da PEC do FUNDEB, com previsão de um 
aporte maior de recursos para a educação básica no 
Brasil. Quero ressaltar a importância da educação, que 
tem potencialidade de fazer a mobilidade social. O Bra-
sil tem uma estagnação secular de mobilidade social. 
Além da questão econômica, o aumento da renda mé-
dia dos trabalhadores, o que permite um maior poder 
de consumo, também é um instrumento de mobilidade 
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social, mas o mais importante é a educação básica, a 
elevação do nível de escolaridade dos trabalhadores, 
o que dá condição de inserção no trabalho de manei-
ra mais competitiva. Essas duas ações visam quebrar 
essa estagnação, essa cristalização das classes sociais 
num País com tanta contradição social, apesar dos 
avanços ocorridos durante o Governo Lula: a criação 
do FUNDEB, melhorando a educação fundamental no 
País, e o aumento do salário mínimo.

Essas duas ações do Governo Lula darão uma 
nova cara a nossa democracia, que não pode ser ape-
nas formal, tem de ser material, com distribuição de 
renda, acesso à renda produzida e possibilidade de 
mobilidade, de ascensão social, o que permitirá o País 
romper quase 500 anos de consolidação de um modelo 
social que cristalizou a pobreza e a desigualdade.

 A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB-AM. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, companheiras e companheiros, o jornal Fo-
lha de S.Paulo, da última sexta-feira, dia 20, divulgou 
denúncias de fraudes que vêm ocorrendo no sistema de 
incentivo fiscal para a Região Norte do País. A matéria 
ocupou duas páginas do referido jornal. A primeira par-
te da dava conta de que a Receita Federal descobriu, 
após quase um ano de investigação, iniciada no mês 
de abril de 2005, a utilização indevida desse sistema 
de incentivo fiscal para a Região Norte. A segunda 
parte dizia que a SUFRAMA, a Superintendência da 
Zona Franca de Manaus, nega conivência com esse 
esquema de fraude e ataca a Receita Federal. 

Essa denúncia se repete hoje com a publicação 
também de uma matéria de página inteira no jornal 
Correio Braziliense. 

Compras milionárias e suspeitas – esta é a man-
chete do jornal, que em seguida diz que, “para a SU-
FRAMA, a culpa pelas fraudes é dos Estados da Re-
gião Norte, especialmente os Estados da Amazônia 
Ocidental”.

Sr . Presidente, Sras. e Srs. Deputados, considero 
essas denúncias extremamente graves. Segundo as 
informações de que dispomos, centenas de empresas 
localizadas nas Regiões Sudeste e Sul do País, simu-
lam vendas com incentivo fiscal para a Região Norte. 
Vendas de quê? De materiais para a construção civil, 
de produtos alimentícios e insumos para fabricação 
de eletroeletrônicos. Tais empresas simulam que es-
tão vendendo uma quantidade de mercadorias que 
nunca chegam nos Estados, por exemplo, do Amapá, 
Rondônia, Roraima, Amazonas e Acre.

Em face da gravidade da denúncia, vários Depu-
tados – e não apenas eu —estão protocolando hoje 
uma Proposta de Fiscalização e Controle – PFC. Está 
na hora de o Congresso Nacional, a Câmara dos Depu-

tados ajudar nas investigações. Aquele que pratica 
corrupção tem de ser punido. O remédio contra a cor-
rupção não é acabar com a política de incentivo fiscal, 
mas punir os que estão efetivamente promovendo a 
corrupção.

Sr. Presidente, nós, da Região Norte – e eu par-
ticularmente, do Amazonas, onde fica a sede da SU-
FRAMA – temos o maior interesse não só em apurar 
os fatos, mas em punir os culpados. 

As denúncias são muitos graves. Segundo a ma-
téria do jornal a declaração teria partido de alguém da 
Receita Federal, mas não identifica quem. Essa pessoa 
teria afirmado o seguinte – entre aspas:

 “Para a Receita – a Secretaria da Receita Federal 
– a SUFRAMA é hoje um órgão administrado mais 
política do que tecnicamente. (...)o que dá margem a 
esse tipo de fraude sistemática”.

Ora, é preciso que a Receita aponte quais as 
ações e onde a SUFRAMA está se omitindo. Queremos 
ajudar a Receita a comprovar isso a partir da aprovação 
de uma Comissão de Fiscalização e Controle.

E vejam os senhores que as notícias não param 
por aí. O jornal Folha de S.Paulo, do dia 21 de janeiro 
de 2006, traz, em um dos editoriais, uma matéria intitu-
lada Fraudes na Zona Franca de Manaus, que conclui 
dizendo o seguinte:

“Já passa a hora de rever esse modelo de in-
centivo ao desenvolvimento. Afinal, algo está muito 
errado”.

Ou seja, o jornal está contra uma das políticas 
mais corretas de desenvolvimento regional. Deputada 
Janete Capiberibe, o beneficiado não é o meu Estado, 
o Amazonas, mas é o Amapá, o Acre, Rondônia, que, 
por serem isolados das demais regiões do País, têm 
alguns incentivos fiscais para que a sua população 
tenha acesso aos bens de consumo. Caso contrário, 
nem isso conseguiriam. No entanto, se empresas ins-
taladas em São Paulo, no Sudeste do País, praticam 
esse tipo de fraude, é preciso que sejam condenadas, 
e não esse modelo político correto.

Portanto , concluo reafirmando nossa disposição 
de ajudar, de colaborar, de fiscalizar, de investigar esse 
tipo de fraude e combatê-la. Mas, ao mesmo tempo, 
vamos continuar defendendo, sim, a Zona Franca de 
Manaus contra o interesse do grande empresariado 
paulista, que até hoje não admite um grande pólo ele-
troeletrônico na Amazônia brasileira.

 A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero dizer da minha grande satisfação 
com a aprovação, na sessão de ontem, do FUNDEB. 
A inclusão das creches na proposta foi uma luta que 
implementamos desde o início do nosso mandato, em 
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2003. Uma vez por mês, discutíamos a necessidade de 
o Poder Público assistir às crianças brasileiras de zero 
a 3 anos do meu Estado, o Amapá, para que tivessem 
um futuro equilibrado, sem gastos com tratamentos 
psiquiátricos e outros.

Sr. Presidente, O FUNDEB é, sem dúvida, uma 
ação explícita para a valorização das nossas crianças, 
para investimento no presente e no futuro do País. Va-
mos promover a inclusão de mais de 17 milhões de 
crianças e adolescentes brasileiros nas escolas – tal-
vez chegue a 47 milhões de estudantes.

As crianças poderão desfrutar da educação infan-
til, preceito constitucional cujo cumprimento ainda não 
está totalmente efetivado. Estamos dando um passo 
inigualável para a boa formação cidadã e educacional 
destes milhares de brasileirinhos e brasileirinhas, numa 
ação preventiva sem par, que trará boas perspectivas 
às crianças, aos adolescentes, aos jovens do Brasil.

A educação da criança nos primeiros anos de 
vida exerce influência decisiva sobre toda sua apren-
dizagem e seu desenvolvimento posterior. Por isso 
minha luta pela causa da infância vem de longa data, 
principalmente na educação infantil.

Logo que aqui cheguei apresentei como meu pri-
meiro projeto a Proposta de Emenda à Constituição nº 
105, visando instituir o Fundo Nacional da Educação 
Infantil e Fundos Municipais para atendimento a crian-
ças de até 3 anos. Pois bem, temos hoje uma vitória 
coletiva. A educação infantil foi incluída na proposta do 
FUNDEB, depois de muita luta e do bom entendimento 
da sociedade civil organizada e dos pares desta Casa. 
O novo FUNDEB tem um alcance muito maior que o 
atual FUNDEF, pois engloba o ensino infantil – incluindo 
as creches, os ensinos fundamental e médio e a educa-
ção de jovens e adultos. Consolida a responsabilidade 
compartilhada com a educação e aparece como um 
dos grandes fatores de inclusão educacional e social 
pela sua amplitude e perenidade.

Além disso, prevê um acréscimo orçamentário 
anual para a educação, co-responsabilidade dos Es-
tados, Municípios e Governo Federal, superando, já 
neste primeiro ano, em 5 bilhões os recursos do atual 
FUNDEF.

Esta Casa e nós estamos de parabéns. Nós por-
que lutamos pela educação, e a sociedade civil organi-
zada porque não arredou o pé, fez valer seus direitos 
e construiu conosco uma proposta para financiamento 
da educação desde a mais tenra idade.

A aprovação deste projeto, hoje, Sr. Presidente, 
reforça nosso propósito de legislar em favor do con-
junto da sociedade brasileira, do nosso presente e do 
nosso futuro. 

Era o que tinha a dizer.

 O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, nobre 
Deputado Inocêncio Oliveira, que dirige os trabalhos 
da sessão de hoje, Sras. e Srs. Deputados, senhores 
telespectadores da TV Câmara, se a semana passada 
foi assinalada por importantes votações neste plenário 
– e ontem procedemos com igual proficiência, espera-
mos que outras decisões relevantes despertem a aten-
ção especial dos nossos representantes, num esforço 
de recuperação da imagem do Congresso diante da 
opinião pública do País.

É certo que deliberamos corretamente sobre a 
extinção da ajuda de custo, em convocações extraordi-
nárias, bem assim, a redução do recesso parlamentar, 
sendo indispensável que agora decidamos sobre outros 
temas igualmente transcendentes, inclusive, aqueles 
que mantêm conexão com o futuro pleito, a efetivar-se 
em outubro vindouro.

Mencione-se, por sua repercussão no processo 
político-eleitoral, a proposta de emenda constitucional 
relativa à verticalização, constante da Ordem do Dia 
de hoje, a favor da qual já me manifestei nesta mesma 
tribuna, apontando-a como indispensável para que as 
nossas facções se posicionem corretamente na for-
mação de coligações ao nível regional que guardem 
dependência do que for, a respeito, posto em prática 
no âmbito nacional.

Aliás, o Ministro Marco Aurélio Mendes de Farias 
Mello já tem ponto de vista público contra aquela reso-
lução do TSE, motivando os seus ilustres pares para 
que, de motu proprio, assumam a nova postura, re-
vogando a anterior, cuja vigência, na disputa de 2002, 
transformou-se em autêntica camisa-de-força, limitando 
a prerrogativa de articulação das lideranças estaduais, 
pela restrição que lhes foi imposta em decorrência de 
iniciativa daquela Corte especializada.

Ressalte-se, por outro lado, que a PEC de au-
toria do Deputado potiguar Ney Lopes, adotada pela 
Comissão Especial de Reforma Política, merece igual-
mente prioridade em nossos debates, pelas inovações 
nela inseridas, competentemente, pelo Relator Mar-
celo Barbieri.

Se essas duas matérias não obtiverem, sem tar-
dança, a chancela das duas Casas, evidentemente que 
as siglas permanecerão indecisas, sem conhecer as 
regras básicas que as orientarão no próximo prélio.

Ao incluir as citadas propostas no edital de con-
vocação do nosso Parlamento, os Presidentes Aldo 
Rebelo e Renan Calheiros interpretaram os anseios 
da classe política brasileira, em face desse enervante 
compasso de espera em que nos situamos, sem as 
regras delineadas para observância nos embates que 
já se avizinham.
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Daí o apelo que me disponho a formular, uma 
vez mais, às Lideranças da Maioria e Minoria para 
que superem divergências ocasionais e busquem os 
pontos de consenso que possam vir a imperar, desde 
logo, nesta fase que antecede a efetuação das con-
venções partidárias.

Quaisquer novas delongas que venham a ocor-
rer tornarão mais complexas as mobilizações das di-
versas legendas, sequiosas por conhecer os rumos 
originados de uma processualística que não podem 
ser delongados, sob quaisquer pretextos, de alguns 
segmentos envolvidos em tal pendência.

Retorno, sob a mesma argumentação, ao debate 
de que tenho sido um modesto, mas ardoroso partíci-
pe, na esperança de que as duas proposições sejam 
merecedoras de um deslinde urgente, que inadmite 
procrastinações ou embargos injustificáveis.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. CORIOLANO SALES (PFL-BA. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ocupo a tribuna para fazer 2 registros.

O primeiro deles é sobre a visita do Governador 
Paulo Souto, ontem, a Vitória da Conquista, para inau-
gurar a primeira etapa do Viver Melhor, programa do 
Governo do Estado da Bahia, no Bairro de Pedrinhas, 
que identifica, dentre comunidades maiores, pequenos 
grupos que precisam de um trabalho de revigoramento, 
revitalização e requalificação urbana. 

Quero saudar os moradores do bairro de Pedri-
nhas pelos consistentes benefícios sociais recebidos, 
como esgotamento sanitário, quadra poliesportiva, 
centro comunitário, posto policial, calçamento e pa-
vimentação, serviços que melhoram sensivelmente a 
vida dos moradores daquela comunidade.

Parabenizo o Governo do Estado pela iniciativa, 
que foi muito importante, e toda a cidade de Vitória da 
Conquista pelo recebimento de mais um benefício que 
chega àquela comunidade, entre tantos outros progra-
mas já inaugurados.

Em segundo lugar, quero registrar que, amanhã 
à tarde, o Presidente do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região, o eminente Desembargador Federal Aloísio 
Palmeira, estará em Vitória da Conquista para instalar 
a 1ª Vara da Justiça Federal naquela cidade, que vai 
servir não apenas a ela mas também a cerca de 50 
Municípios da região sudoeste da Bahia. 

Essa iniciativa do Superior Tribunal de Justiça 
constou inicialmente do Projeto de Indicação nº 171, 
de 1995, de minha autoria, ratificado em 2001. Por 
circunstância do destino, acabei sendo Relator nesta 
Casa de matéria que trata da reestruturação da Justi-
ça Federal no Brasil, que criou mais 183 Varas. Como 
Relator de mérito na Comissão de Trabalho, Adminis-

tração e Serviço Público, tive então a oportunidade 
de acrescentar 10 Varas Federais para o Estado da 
Bahia, que tinha um déficit extraordinário de órgãos da 
Justiça Federal. Embora ainda o tenha, neste primeiro 
momento, conseguimos relativizá-lo com a criação de 
Varas da Justiça Federal em Juazeiro, Paulo Afonso, 
Barreiras, Jequié, Itabuna, Eunápolis, Campo Formoso, 
Guanambi, Feira de Santana e Vitória da Conquista e 
de 3 Juizados Especiais na Capital do Estado.

A Bahia precisa de mais 8 a 10 varas da Justiça 
Federal. Feira de Santana mesmo – e vejo aqui presen-
te um eminente seu representante, Deputado Colbert 
Martins – precisa de pelo menos mais 2, da mesma 
forma que Vitória da Conquista e outros grandes Mu-
nicípios da Bahia: Alagoinhas, Valença, Santo Antônio 
de Jesus, Serrinha, Itaberaba, Teixeira de Freitas e, 
talvez, Porto Seguro, entre outros.

Sr. Presidente, concluo parabenizando Vitória da 
Conquista e toda a região do sudoeste baiano pela 
implantação da Primeira Vara da Justiça Federal, que 
deverá ocorrer amanhã, às 16h, em ato que, tenho 
certeza, será bastante concorrido e prestigiado por 
advogados, serventuários da Justiça, Prefeitos, polí-
ticos e pela comunidade em geral, que tanto precisa 
dessa aproximação com a Justiça Federal.

Obrigado.
 O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, temos de reconhe-
cer a importância da relatoria do Deputado Coriolano 
Sales para a interiorização da Justiça Federal em todo 
o Estado da Bahia. Parabéns a S.Exa. Juntos partici-
pamos dessa luta. Ficamos felizes por saber que a 
Vara da Justiça Federal em Feira de Santana já está 
em funcionamento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à 
tribuna tratar de 2 assuntos.

O Correio Braziliense de hoje anuncia, em man-
chete, que o PSDB quer o fim da reeleição. Na reunião 
entre o Prefeito de São Paulo e o Governador de Mi-
nas Gerais, ficou claro que se arrependeram do que 
fizeram em 1997. Foi uma vergonha! O PSDB e o PFL 
utilizaram esta Casa para estabelecer a reeleição no 
País como algo necessário. Foi importante para o PFL, 
para o Presidente Fernando Henrique Cardoso e para o 
Vice-Presidente Marco Maciel. Agora já não é mais.

O que aconteceu naquela época foi falta de res-
peito. Eu aqui estava. A corrupção foi gravíssima, o 
índice de compra de votos foi elevado. Hoje, o PSDB 
considera melhor 5 anos de mandato para o Chefes 
dos Poderes Executivos, sem reeleição. Serviu para 
eles, hoje não serve mais para ninguém.

Entendemos necessário acabar com o instituto 
da reeleição. Mas a iniciativa do PSDB de defendê-la 
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em 1997 e acabar com ela agora é mais do que abjeta, 
mostra o uso que esses partidos fazem do Parlamento 
para defender seus interesses diretos.

O Governador Aécio Neves disse que, na maioria 
dos casos, a reeleição não serviu. E não serviu mesmo. 
O uso da máquina pública nas reeleições foi extremo. 
Quem participou das eleições estaduais e municipais 
observou isso. E criticam o Presidente Lula porque 
está em campanha. O Governador da Bahia também 
está, todos os Governadores estão. Os Prefeitos usa-
ram a estrutura administrativa em suas campanhas. 
Em Feira de Santana, o Prefeito usou o Programa de 
Saúde da Família para sua reeleição. Quem controla 
isso? Ninguém.

O PSDB tem a desfaçatez de dizer que a reelei-
ção não serve. Não servia, nunca serviu! Mas serviu 
para seus interesses! E, neste momento, propõe mu-
dar o mandato para cargo em Executivo para 5 anos, 
sem reeleição, porque pode servir ao Governador de 
Minas Gerais. O Brasil tem de deixar o uso desses 
instrumentos menores que servem a alguns e fazer 
mudanças efetivas, mas não desse tipo. Essas, temos 
de denunciá-las todas.

Sr. Presidente, o segundo ponto que me traz a 
esta tribuna é que nós, do PPS, queremos a conclu-
são da votação, em segundo turno, da PEC nº 7, 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”. Mas queremos igualdade 
de direitos para os agentes comunitários de saúde e 
para os agentes de combate às endemias.

Sr. Presidente, os Líderes do PFL e da minoria, 
Deputados Rodrigo Maia e José Carlos Aleluia, respec-
tivamente, disseram, na última semana, que era preciso 
recompor um acordo com PSDB e PT para negar aos 
agentes de combate às endemias os mesmos direitos 
e benefícios dos agentes comunitários de saúde.

Queremos uma posição pública desses partidos 
aqui. Nós, do PPS, entendemos que endemia é dife-
rente de epidemia. Endemia é a dengue, cujos casos 
crescem no Rio de Janeiro, em Brasília, no Brasil in-
teiro. Os agentes de combate às endemias têm de ter 
a mesma importância e receber o mesmo tipo de tra-
tamento dos agentes comunitários de saúde, seguindo 
as regras da PEC nº 7, de 2003.

Não admitimos esse tipo de jogo em que há en-
caminhamentos, por um lado, da Minoria e do PFL, e 
a votação é feita de maneira diferente. Queremos, sim, 
que esses partidos –– PFL, PSDB e PT –– conduzam 
as votações aqui como foram feitas as votações a favor 
dos agentes da vida, na semana passada, e não que 

recomponham acordo que vise a prejudicar os agentes 
de combate às endemias.

O PPS vai votar no sentido de que a PEC nº 7, de 
2003, contemple igualmente agentes comunitários de 
saúde e agentes de combate às endemias. Queremos, 
neste plenário, no voto, verificar como se comportam 
PFL, PSDB, PT e o Governo, que, neste momento, 
querem dividir um grupo extremamente importante para 
as ações no Brasil. Agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate às endemias, para nós, são um 
grupo extremamente importante e necessário para a 
saúde de milhões e milhões de brasileiros.

Sr. Presidente, é a nossa posição.
Muito obrigado.
O SR. FÉLIX MENDONÇA (PFL-BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
microrregião de Irecê se situa a oeste da Bahia, junto 
ao São Francisco. Lá existe, por natureza, por formação 
até de seu desenvolvimento, uma espécie de reforma 
agrária. São pequenas propriedades que formam um 
equilíbrio muito grande entre os agricultores, o comér-
cio e a indústria nascente na região.

Esses pequenos agricultores necessitavam de 
apoio. O Governador Paulo Souto, com visão ampla 
dos problemas da Bahia, a exemplo da industrialização 
que está sendo feita intensamente, criou o Programa 
Viver Melhor, voltado para esse segmento. O Estado 
fornece acompanhamento agronômico e apoios técnico 
e de todos os setores da educação e possibilita a cada 
agricultor criar, na sua pequena propriedade, animais 
– cabras, naturais da região, vacas, galinhas caipiras 
– e ter uma pequena área de plantio irrigado.

Além disso, esses trabalhadores, que formam 
cooperativas, uniram-se e construíram uma escola de 
nível elementar perto, sem dúvida, do grande centro, 
das cidades da região, próximas umas das outras.

Esse programa tem dado resultado fantástico. O 
Governador da Bahia vai hoje a Irecê em apoio a ele 
e, por entender que o Rio Jacaré – cujo vale também 
é chamado de Vereda do Romão Gramacho, um rio 
forte, mas temporário, deveria ter tratamento especial, 
vai inaugurar 7 pequenas barragens que permitirão 
que esses agricultores tenham água para irrigar suas 
propriedades.

Essas são 2 providências importantes para forta-
lecer a renda dos agricultores e, conseqüentemente, a 
economia da região. São pequenas medidas que dão 
grandes resultados. O somatório dessas providências 
– e não são apenas providências pontuais – atinge toda 
a microrregião de Irecê, que é uma das regiões que 
mais produz feijão, milho, enfim, cereais em geral. 
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Hoje surgiu a figura do irrigante, que tem repre-
sentação, uma força na política da região, em razão 
desse apoio que está recebendo.

O Governador vai visitar o grande hospital que 
está sendo construído em Irecê e que irá beneficiar to-
das as cidades do Entorno, além do Prefeito de Central, 
Genário Martins Almeida, um dos grandes médicos e 
uma figura das mais importantes da região, e do Mu-
nicípio de América Dourada, onde estão localizadas a 
maioria das barragens que serão inauguradas.

Quero registrar que esse é um trabalho respon-
sável de um governante que quer e se empenha para 
que a Bahia se desenvolva o dobro da média do País. 
Aliás, este ano a Bahia teve desenvolvimento acima 
da média brasileira.

Portanto, é com alegria que registro aqui a visita 
do Governador a importantes obras, como a UNEB, 
a 16ª universidade que será lançada na Bahia para 
atender às populações do meu Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. CARLOS DUNGA (PTB-PB. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
assisti com alegria ao pronunciamento do nobre Depu-
tado Félix Mendonça, que tão bem representa o Esta-
do da Bahia. Falava S.Exa. da sua região, Irecê, e eu 
falarei do semi-árido da nossa Paraíba. 

Há dias, em pronunciamento nesta Casa, mostrei 
as ações emergenciais que poderiam ter sido toma-
das para conter a estiagem que assola a nossa região 
quando S.Exa. o Sr. Presidente da República esteve 
no Nordeste.

Irecê, nobre Deputado Félix Mendonça, está de 
parabéns por ter água. Eu represento aqui a área mais 
seca do Nordeste, que é o cariri paraibano. 

Dizia o Deputado B. Sá, Presidente da Comis-
são do Nordeste, que o Piauí, o Ceará e uma parte do 
Maranhão já atravessaram 50% do período chuvoso, e 
índice pluviométrico atingido no Piauí foi de somente 
125 milímetros. 

Nós, no interior do Nordeste, principalmente em 
Pernambuco, Paraíba e Ceará, estamos à mercê do 
tempo. Não temos perspectiva de chuva, o que po-
derá, mais uma vez, ocasionar êxodo rural, como no 
passado.

Na verdade, o Bolsa-Família está atingindo um 
grande universo de trabalhadores não só na área rural 
como também na urbana. O trabalhador que tem seus 
10 hectares de terra, o assentado, o pequeno e o mé-
dio produtor, estão com dificuldades para atravessar 
esta difícil fase da vida nordestina.

Diariamente escuto as previsões do tempo. Es-
tamos conscientes de que teremos um ano de chuvas 
irregulares e, conseqüentemente, de prejuízo para o 

produtor rural. É de se lamentar que os bancos oficiais, 
o do Nordeste, principalmente, estejam no interior 
da nossa região executando dívidas dos produtores 
inadimplentes. Apelamos aos bancos no sentido de 
que aguardem a votação, que o Senado Federal de-
verá realizar dentro de mais alguns dias, de um proje-
to que trata do problema da execução das dívidas de 
pequenos produtores rurais.

Sr. Presidente, o maior projeto que hoje se execu-
ta no Nordeste está relacionado ao leite. E, com essa 
resolução de diminuir para 20 litros por dia a quanti-
dade de leite que o produtor rural pode vender para 
um projeto social que o Governo instituiu no Nordes-
te, aí, sim, o prejuízo irá aumentar cada vez mais. E 
o produtor tem com única fonte de renda em sua em-
presa rural a venda do leite. Mas ele, que está tendo a 
ração balanceada aumentada, e não está recebendo 
regularmente o dinheiro da sua receita, poderá vir à 
falência total. 

Por isso, deixo um apelo ao Ministro Patrus Ana-
nias, no sentido de que S.Exa. não tome essa medida 
numa região que já sofre com a estiagem, numa região 
cuja única receita advém da venda do leite. Isso irá pre-
judicar uma enorme quantidade de associações que, 
porventura, recebam leite de produtores maiores.

Sr. Presidente, deixo aqui meu apelo no sentido 
de que seja vista, emergencialmente, alguma forma de 
atender ao Nordeste com essa estiagem.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLOS SOUZA (PP-AM. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
há décadas ouvimos falar em projetos de desenvolvi-
mento para a Amazônia. Desde os discursos voltados 
para o domínio do então chamado “inferno verde”, por 
meio da abertura da Rodovia Transamazônica e da im-
plantação de assentamentos agropecuários ao longo 
dos principais eixos viários, até os grandes projetos 
de produção de celulose, de mineração e de geração 
de energia hidrelétrica. A ênfase era a ocupação e uti-
lização dos espaços amazônicos.

Com o passar dos anos e o desenvolvimento 
de inúmeras pesquisas, sem deixar de mencionar o 
alarde das organizações ambientalistas, a visão que 
o Brasil tem de sua extensa floresta modernizou-se, 
e passamos a defender o desenvolvimento sustentá-
vel, o manejo dos recursos naturais e a conservação 
da biodiversidade. 

Conservação, sim, e mera preservação. Quan-
do um administrador fala em preservar o patrimônio, 
tenciona mantê-lo como se encontra, sem perdas ou 
modificações. Conservação de patrimônio tem outro 
sentido, o de manter seu valor, admitindo usos, mu-
danças, porém evitando que o mesmo sofra deprecia-
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ção. É um processo dinâmico, que não admite nem a 
estagnação nem o liberalismo excessivo.

A despeito do discurso oficial, não é conserva-
ção o que se observa na Amazônia brasileira. Nem 
tampouco preservação, ou sequer planejamento. Que 
fosse esse voltado para o aproveitamento econômico 
sem maiores preocupações ambientais, ainda assim 
seria uma escolha do Poder Público. O que vemos 
hoje é a falta de planejamento. É a atividade produti-
va, imprescindível ao desenvolvimento de uma nação, 
agindo dentro da lei, contornando a lei ou afrontando 
a lei, em face da ausência do Estado. 

Especialistas contratados pelo Programa Piloto 
para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil – PPG-
7 recentemente concluíram que não houve carência 
de recursos financeiros, mas sim falta de políticas pú-
blicas adequadas para a implantação de um modelo 
socioeconômico não predatório na região. 

O Governo Federal gastou quase 1 bilhão e meio 
de dólares no Sistema de Vigilância da Amazônia 
– SIVAM e no Sistema de Proteção da Amazônia 
– SIPAM, sem que a base cartográfica digital esteja 
sequer consolidada, muito menos atualizada. No en-
tanto, não houve investimento sério na modernização 
dos Estados amazônicos.

Citando o cientista Carlos Nobre, do Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais – INPE, que presidiu o 
estudo do PPG-7, “Há tentativas para conter a expansão 
da fronteira agrícola na Amazônia, mas parece que o 
País perdeu sua capacidade de planejar”. 

O Ministério do Meio Ambiente comemora uma 
redução de 31% na taxa de desmatamento da Ama-
zônia, mas a área desmatada anualmente ainda é 
elevadíssima. Por outro lado, as condições de vida 
da população amazônica não melhoraram na mesma 
medida em que o País consumiu seu capital natural. 
Os pobres continuam vivendo com quase nada, e os 
ganhos financeiros continuam concentrados em alguns 
empreendedores. 

Quando se fala em melhorar a vida dos brasileiros, 
logo ganham força as práticas assistencialistas, que 
distribuem dinheiro em vez de oportunidades. As polí-
ticas para a Amazônia padecem da mesma falha. Ora 
uma bolsa-escola, ora um auxílio contra os efeitos da 
seca, que, embora emergencial, chega com atraso. 

O citado relatório do PPG-7 destaca, entre os 
principais problemas que atrasam o desenvolvimen-
to de atividades sustentáveis na região, as cadeias 
produtivas fracas ou incompletas, a falta de acesso 
dos pequenos investidores a financiamentos, a falta 
de regularização fundiária e o despreparo das popu-
lações tradicionais. 

Devemos considerar, Sras. e Srs. Deputados, 
que políticas públicas levam mais de uma década para 
surtir efeito, ou seja, seus resultados necessariamente 
serão comemorados, ou criticados, por outro governo, 
em momento político distinto do atual. 

Ou o Brasil audaciosamente reformula seu mo-
delo de desenvolvimento para a Amazônia, o que exi-
ge boa dose de desapego eleitoral, ou nunca teremos 
uma economia duradoura na região, pois a que aí está 
é oportunista. Esse oportunismo é intrínseco ao em-
preendedorismo. Se, com a implantação de políticas 
pensadas a longo prazo, for mais conveniente adap-
tar-se às exigências sociais e ambientais, a iniciativa 
privada assim o fará. E passará a investir em atividades 
sustentáveis com o mesmo afinco com que hoje apro-
veita a falta de controle do Estado sobre as imensas e 
ricas paisagens no norte do País.

Assim, Sr. Presidente, na condição de repre-
sentante do Amazonas, tenho preocupação com a 
produção de fontes energéticas alternativas para o 
meu Estado.

Todos sabem as grandes potencialidades que 
o Estado do Amazonas tem em decorrência da sua 
biodiversidade, do seu pólo madeireiro, dos seus mi-
nérios. A maior riqueza que o Brasil tem, e o mundo 
tanto cobiça, está lá.

Dificilmente, Srs. Deputados, conseguiremos de-
senvolver e tirar proveito de tudo isso, para a humani-
dade, para o povo brasileiro e, em especial, para nós, 
amazonenses, se não houver produção de energia 
barata naquela região.

Sr. Presidente, há um projeto de lei de minha 
autoria que tramita nas Comissões e dispõe sobre a 
abertura de linha de crédito, pelo BASA ou pela Caixa 
Econômica Federal, para criação de fontes alternati-
vas de energia para cada caboclo que habita o Estado 
do Amazonas.

Temos grandes corredeiras na Cabeça do Ca-
chorro, em São Gabriel da Cachoeira, região de alto 
potencial em minérios cobiçados por todo o mundo. Com 
uma linha de crédito, poderíamos construir pequenas 
e mini-hidrelétricas e produzir energia barata, capaz 
de desenvolver aquelas comunidades. Determinados 
Municípios do Estado do Amazonas têm vocação para 
o plantio de grãos, como a soja, de onde poderíamos 
extrair óleo para a produção do biodiesel, fonte alter-
nativa de energia barata. 

Srs. Deputados, o insumo básico mais importante 
para qualquer produção é a energia. Se não criarmos 
fontes alternativas de energia para um Estado tão 
rico como o Amazonas, que poderá contribuir muito 
mais para o crescimento do PIB nacional, ficaremos 
à mercê da sorte, deixando nossos caboclos pisar 
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em ouro e morrer de fome. Essa necessidade é cru-
cial para nós. 

A alternativa é viável, e todos nós sabemos dis-
so. Nada custará ao Ministério de Minas e Energia, ao 
Governo Federal, desprender-se dessa linha de crédito 
que nos permitirá oferecer o principal insumo de todo 
e qualquer produto final, que é a energia elétrica. Pre-
cisamos de energia barata. Nenhum empresário, seja 
ele de pequeno, seja de médio ou de grande porte, vai 
se deslocar até o Estado do Amazonas se não tiver a 
garantia desse recurso.

É este, Sr. Presidente, o apelo que faço às Co-
missões por onde tramita o meu projeto de lei e ao 
Ministro de Minas e Energia.

Passo a abordar outro assunto. Sr. Presidente, 
nunca é demais repetir a importância que têm, para 
os Municípios brasileiros, os recursos do Fundo de 
Participação dos Municípios. Esse é um fato que todos 
nós conhecemos, mas que, às vezes, alguns insistem 
em ignorar. Já ouvimos, consternados, certos Parla-
mentares, que felizmente são minoria na Casa, mani-
festarem-se nesta mesma tribuna para subestimar ou 
menosprezar a situação de penúria por que passam 
muitos Municípios – na verdade, a esmagadora maioria 
deles, em função da dramática redução dos montantes 
repassados pelo FPM nos últimos meses.

A natureza dos impostos municipais e a capacida-
de contributiva da população fazem com que pouquíssi-
mos Municípios possam sustentar-se somente com os 
recursos que arrecadam diretamente. Em quase todos 
os casos, a municipalidade depende exclusivamente 
dos recursos que lhe são transferidos em função da 
participação na arrecadação tributária dos outros entes, 
e mesmo assim boa parte delas se encontra no limite 
da insolvência. Qualquer redução de receitas nessas 
circunstâncias, como de fato temos observado aconte-
cer neste exercício financeiro, é sinônimo de colapso 
dos serviços públicos municipais.

É preciso deixar bem claro que a denúncia que 
estamos fazendo torna-se a cada dia mais abrangente 
em termos numéricos e geográficos. Temos certeza de 
que todos os Parlamentares têm recebido diariamente 
reclamações de que os recursos do FPM vêm sendo 
sistematicamente reduzidos, apesar de alguns prefe-
rirem distorcer a verdade ou simplesmente ignorá-la. 
Historicamente, desde a promulgação da Constituição 
de 1988, as responsabilidades dos Municípios têm-se 
mostrado sempre crescentes. Mas a progressão cada 
vez maior de encargos e responsabilidades não se 
faz acompanhar pelo correspondente crescimento de 
fontes de receitas. Aliás, o que ocorre é justamente o 
contrário.

Tome-se, por exemplo, o caso das chamadas 
transferências voluntárias da União, recursos constan-
tes do Orçamento do Governo Federal que não estão 
incluídos na partilha de arrecadação constitucional-
mente instituída, mas que são repassados aos Muni-
cípios para a realização de inúmeras obras ou serviços 
descentralizados. Diferentemente do que se costuma 
pensar, esses recursos não beneficiam apenas os 
Municípios, já que muitas vezes são transferidos sim-
plesmente para desobrigar o Governo Federal de uma 
tarefa que lhe é própria. Seja como for, seriam recursos 
muito bem-vindos nos Municípios, mas a realidade é 
que eles dificilmente chegam lá. A lista de requisitos 
prévios para a realização dessas transferências é tão 
longa e rigorosa que muito poucos Municípios podem 
a elas se habilitar. 

Sempre acreditamos que uma das mais nobres 
funções do Fundo de Participação deveria ser atenuar 
as desigualdades regionais de renda e riqueza provo-
cada pelos desníveis na repartição diferenciada dos 
fatores de produção e de produtividade social, além 
de contribuir para o equilíbrio na distribuição de renda 
pública. Tendo estes parâmetros como referência, es-
tamos convencidos de que o FPE atinge muito melhor 
esses objetivos do que o FPM.

Isso talvez possa ser explicado pelo fato de os 
Estados terem seus coeficientes de participação cal-
culados a partir da soma do critério populacional com 
o inverso da renda per capita. Infelizmente, no entan-
to, por mais apropriado que fosse o critério de renda 
no plano teórico, na prática seria impossível manter 
dados confiáveis para toda a infinidade de Municípios 
brasileiros. Isso pode ser feito para Estados, que têm 
economias bem maiores e são em pequeno número, 
mas seria impraticável no caso municipal.

Não é dessa forma, portanto, que corrigiremos 
a injustiça que se comete ano após ano com os Mu-
nicípios brasileiros, mas isso não significa que deve-
mo-nos submeter à acomodação. Sobretudo quando 
a recessão, que vemos aprofundar-se cada vez mais 
na economia do País, faz minguar perigosamente a 
única fonte de recursos com que esses entes podem 
contar. Precisamos garantir que outros recursos, prin-
cipalmente aqueles consignados como transferências 
voluntárias da União, cheguem ao seu destino, no mí-
nimo como medida de emergência social.

Era o que tinha a dizer.
 O SR. ROBERTO GOUVEIA (PT-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
caro público que acompanha os nossos trabalhos, em 
primeiro lugar, gostaria de dizer da nossa alegria, da 
nossa satisfação pela aprovação, na noite de ontem, da 
proposta de emenda à Constituição que cria o Fundo 
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de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação. 
Mais uma vez acertamos no caminho que propomos 
para o País, um caminho que não pode ser outro se-
não o da implantação e viabilização de políticas de 
longo prazo, políticas estratégicas, políticas de Esta-
do que não serão de um ou de outro Governo, de um 
ou de outro partido, mas do povo brasileiro, políticas 
civilizatórias. 

Este período da nossa história deixará um legado 
dos mais importantes.

Podemos nos lembrar também da aprovação do 
Fundo Nacional de Moradia Popular, que acabou se 
transformando no Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social, iniciativa popular aprovada por este 
Plenário, pelo Senado e depois sancionada pelo Pre-
sidente da República, o Lula. 

Aprovamos ainda o Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS, construído na Conferência Nacional de 
Assistência Social, que apontou para a necessidade 
de um sistema unificado no Brasil. O Sistema Único 
de Saúde nos serve de fonte de inspiração. 

Outra política nacional estratégica é o Sistema 
Único de Segurança Pública – SUSP.

Senhoras e senhores, temos de comemorar mui-
to a aprovação do FUNDEB, que nos dá condições 
para estabelecer outra política estratégica, de longo 
prazo, para a educação no País. O FUNDEB atende-
rá aos brasileiros de 0 a 18 anos. Não temos dúvidas 
de que estamos caminhando a passos largos para a 
construção das bases do desenvolvimento sustentá-
vel no Brasil.

Além de promover o crescimento econômico, a 
geração de riqueza, renda, trabalho e emprego, pre-
cisamos buscar a inclusão, o que não se faz sem po-
líticas públicas estratégicas e de longo prazo, políticas 
civilizatórias como estas de que estamos dotando o 
País particularmente nos últimos anos.

Sr. Presidente, eu não poderia deixar esta tribuna 
sem antes louvar o grande acordo feito no sentido da 
aprovação do salário mínimo de 350 reais, com ante-
cipação do reajuste para o mês de abril. Mais uma vez 
estamos promovendo inclusão e distribuição de renda, 
diminuindo o fosso social que existe neste País. Essa 
decisão beneficiará 40 milhões de pessoas, como os 
aposentados, os empregados domésticos e outros 
trabalhadores que têm no salário mínimo a base da 
sua subsistência. Calculamos em mais de 6 bilhões o 
custo dessa decisão, que permitirá a valorização real 
do salário mínimo do ano passado para cá em 13% 
– desde o início deste Governo, a valorização do mí-
nimo já é de 24,7%.

Com as políticas públicas estratégicas que esta-
mos criando – políticas de fôlego, de longo prazo – e 
com a distribuição de renda feita nesse reajuste do 
salário mínimo, estamos fortalecendo cada vez mais 
o desenvolvimento sustentável. 

E, mais do que isso, estamos construindo as ba-
ses para a superação dessa crise de valores que tomou 
conta da nossa sociedade, uma sociedade fundamen-
tada no egoísmo, no individualismo, no consumismo 
desenfreado. Estamos começando a fortalecer os va-
lores da solidariedade, da união, do companheirismo, 
da vida em comunidade, a cultura de paz. 

Com estas ações estratégicas e estruturantes a 
Câmara dos Deputados dará sua contribuição para o 
avanço da democracia brasileira, apesar dos percalços 
e das crises. Apontamos um futuro de felicidade para 
as próximas gerações.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, público que acompanha hoje os nossos traba-
lhos. 

 O SR. REGINALDO GERMANO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. REGINALDO GERMANO (PP-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apre-
sento hoje à Mesa requerimento para realização das 
seguintes sessões solenes este ano: no dia 7 de março, 
em homenagem ao Dia dos Fuzileiros Navais; no dia 21 
de março, em homenagem ao Dia Internacional contra 
a Discriminação Racial; no dia 13 de maio, em home-
nagem à assinatura da Lei Áurea; no dia 7 de julho, 
em comemoração do aniversário da Igreja Universal do 
Reino de Deus; no dia 10 de agosto, em homenagem 
ao aniversário da minha cidade de Itabuna, a terra do 
cacau; no dia 24 de agosto, em homenagem ao Dia 
do Soldado; no dia 6 de setembro, em homenagem 
ao Dia da Independência; no dia 20 de setembro, em 
homenagem a Feira de Santana, importante cidade do 
sertão baiano, pelo transcurso de seu aniversário; no 
dia 18 de outubro, em homenagem à cidade de Amélia 
Rodrigues pelo transcurso de seu aniversário; no dia 
19 de outubro, em homenagem ao Dia do Aviador; no 
dia 9 de novembro, em homenagem ao Dia do Pro-
fessor; e, no dia 13 de dezembro, em homenagem ao 
Dia do Marinheiro.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Chico Alencar.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
nós, do PSOL, lutamos aqui na Câmara por um FUN-
DEB para valer. A bancada do PSOL na Câmara dos 
Deputados apresentou substitutivo ao projeto aprovado 
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na Comissão Especial que analisou a PEC nº 415, que 
institui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (FUNDEB).

A principal crítica da bancada ao projeto do FUN-
DEB refere-se ao fato de o governo tê-lo submetido 
à lógica do ajuste fiscal, em detrimento de um maior 
aporte de recursos para o setor, reivindicado por várias 
entidades comprometidas com a educação pública.

O PSOL tentou garantir um FUNDEB que fosse 
fundo no apoio à educação pública, gratuita e de quali-
dade. O projeto aprovado não garante uma maior par-
ticipação da União na cesta de recursos que compõem 
o fundo. E esse é o fator decisivo para colocar fim às 
desigualdades regionais e sociais e para a elevação 
do padrão de qualidade da educação. 

O pagamento antecipado de U$15,5 bilhões ao 
FMI representa 4 vezes o gasto cumulativo com o 
FUNDEB em 4 anos. E revela a lógica prevalecente no 
Governo da insuficiência e da ambigüidade.

O substitutivo apresentado pelo PSOL significa 
uma participação da União equivalente a 10% do mon-
tante de recursos depositados pelos Estados e Muni-
cípios, o que representa mais de 20 bilhões de reais 
novos nos primeiros 4 anos de vigência do FUNDEB. 
Esse valor é bem maior que os 8,6 bilhões de recursos 
novos previstos na emenda constitucional aprovada. 
No primeiro ano serão 2 bilhões, mas destes menos 
de 1 milhão é recurso efetivamente novo, adicionado 
ao que já compunha o FUNDEF desde FHC. Na nossa 
proposta, a contribuição da União mais que dobra, com 
R$4.542.903.990,45, elevando esses aportes para os 
Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, 
Paraíba, Pernambuco e Piauí, além de viabilizar recur-
sos para os esquecidos Amazonas e Rio Grande do 
Norte, não contemplados no projeto do Governo.

Destaco os avanços do substitutivo do PSOL:
1 – garante que todos os recursos vinculados à 

educação nos Estados e Municípios façam parte do 
fundo, excetuando os impostos municipais próprios;

2 – garante que a União tenha participação mais 
efetiva no novo fundo, por meio de um percentual de 
10% do montante de recursos depositados pelos ou-
tros entes federados;

3 – garante esses recursos retirando a educa-
ção dos efeitos da Desvinculação das Receitas da 
União (DRU);

4 – garante que 80% dos recursos vinculados 
ao fundo sejam destinados ao pagamento dos traba-
lhadores em educação, viabilizando um piso salarial 
nacional para os profissionais da educação;

5 – garante que o piso nacional de salários seja 
imediatamente aprovado na legislação regulamenta-
dora do novo fundo;

6 – garante a fiscalização, a transparência e o 
controle sobre a utilização dos recursos do FUNDEB, 
que serão feitos por Comissão Tripartite formada por 
Governo, trabalhadores da educação e usuários.

O Plenário da Casa, entretanto, não admitiu a 
preferência para a nossa proposta. Por isso votamos 
no projeto do FUNDEB que restou, fazendo todas es-
sas ressalvas. Ao menos desta vez, o dinheiro, mesmo 
insuficiente, vai para a educação pública e não para o 
baronato do capital financeiro.

Sr. Presidente, vamos continuar insistindo para 
que o Governo do Presidente Lula consiga dobrar o 
poder de compra do salário mínimo, fundamental para 
a justiça social. O aumento real de 12%, anunciado 
para abril, não cumpre essa meta. Nosso papel é o de 
cobrar sempre o atendimento do interesse dos traba-
lhadores – banqueiros e grandes empresários já são 
protegidos há séculos neste País.

Por fim, saúdo o dia 25 de janeiro, data de nas-
cimento do grande Antônio Carlos Brasileiro Jobim, 
o Tom Jobim. A propósito, Sr. Presidente, apresentei 
projeto de lei que institui a data de 25 de janeiro como 
Dia Nacional da Bossa Nova, esse ritmo tão importan-
te da nossa cultura. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. 
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, quero lembrar a 
todo o País que hoje é o Dia do Carteiro. É muito im-
portante fazer essa menção, principalmente porque, em 
nossa avaliação, desde a criação da CPI dos Correios 
essa empresa séria e respeitada está sofrendo ataque 
que absolutamente nada tem a ver com a instituição 
Correios. Sem dúvida, o País reconhece na figura dos 
carteiros a importância do nosso correio.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, venho 
a esta tribuna também para registrar 2 audiências muito 
importantes que tivemos, uma para tratar do problema 
da febre aftosa, com representantes dos 5 Municípios 
de Mato Grosso do Sul atingidos pela doença. Anteon-
tem, tivemos uma reunião com representantes de vários 
Ministérios e outra com o representante do Ministério 
da Fazenda, Dr. Gerardo Fontelles. Apresentamos, en-
tre outras, as reivindicações dos pequenos produtores 
de leite e dos assentados da reforma agrária nas re-
giões de Mundo Novo, Itaquiraí, Eldorado, Iguatemi e 
Japorã. E já marcamos, na próxima quarta-feira, uma 
audiência em Brasília com representantes da equipe 
interministerial, dos 5 Municípios atingidos, da Iagro e 
do Idaterra, que está fazendo importante trabalho no 
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meu Estado. Precisamos discutir a questão do leite e 
do endividamento dos pequenos produtores. É impor-
tante destacar a preocupação da equipe do Governo 
com esses 5 Municípios.

Sr. Presidente, hoje, às 8h da manhã, tivemos ou-
tra reunião importante, com o Presidente da CONAB, 
Sr. Jacinto Ferreira, e seus assessores. Discutimos a 
produção de mandioca em Ivinhema e Novo Horizon-
te do Sul, Municípios de Mato Grosso do Sul que têm 
grande participação na produção nacional. A região do 
Vale do Ivinhema é uma das maiores produtoras de 
mandioca no País e a maior do Estado. 

Nossos pequenos, médios e grandes produtores 
de mandioca estão sofrendo um constrangimento. O 
valor estabelecido para os produtos da agricultura fa-
miliar está longe de atender às necessidades do agri-
cultor. A realidade dos nossos produtores não pode 
ser comparada com a dos produtores da Região Nor-
deste, onde as áreas plantadas são maiores, mas a 
tradição desse plantio em Mato Grosso do Sul é bem 
mais antiga que no Nordeste. 

Hoje, a pauta para compra está em torno de 80 a 
83 sacas. O correspondente em toneladas não atende 
às necessidades da nossa produção.

Na reunião com o Presidente da CONAB, marca-
mos para a próxima terça-feira, às 15h, audiência com 
representantes dos produtores do Vale do Ivinhema, e 
vários assuntos serão debatidos na oportunidade. Além 
de agradecer ao Sr. Jacinto Ferreira, devo ressaltar 
mais uma vez a atenção que nos foi dada. Sabemos 
que talvez não seja possível resolver todos os nossos 
problemas, mas o importante é que estamos envol-
vendo no debate os representantes dos produtores. 
Vamos tentar ao menos amenizar a situação. 

Portanto, conversaremos, na terça-feira, com os 
produtores de mandioca do Vale do Ivinhema e, na 
quarta-feira, com representantes dos 5 Municípios 
atingidos pela febre aftosa, na presença também do 
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, que estará 
representado pelo Idaterra . 

Era o que eu tinha a relatar. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. João Grandão, o Sr. 

Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Nader, § 
2º do art. 18 do Regimento Interno.

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Jorge Alberto. 

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB-SE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ocupo a tribuna nesta manhã para fazer alguns 
registros e um pequeno comentário sobre a PEC do 
FUNDEB, aprovada ontem.

Os registros dizem respeito ao meu Estado, Ser-
gipe. Quero ressaltar a festa do Senhor do Bonfim, Pa-
droeiro do Município de Salgado, realizada dos dias 15 
a 22 deste mês, com a presença do Bispo da cidade de 
Estância, D. Marco Eugênio. As comemorações foram 
organizadas por Padre Raimundo, pároco da cidade. 

Ainda sobre Salgado, quero deixar meu voto de 
pesar à família da Prefeita Janete Barbosa, pelo fale-
cimento do senhor seu pai, João Lima, aos 92 anos 
de idade.

Sr. Presidente, aconteceu no final de semana 
passado, nos dias 20, 21 e 22 de janeiro, a 14ª edição 
da Prévia Carnavalesca de Aracaju. O Pré-Caju, uma 
das maiores prévias carnavalescas do Brasil, transcor-
reu de forma tranqüila e alegre durante esse final de 
semana. Portanto, saúdo o seu idealizador, o Depu-
tado Estadual Fabiano Oliveira, de Sergipe, e todos 
os sergipanos e turistas que participaram da grande 
prévia carnavalesca.

Ontem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
aprovamos nesta Casa a proposta de emenda à Cons-
tituição que cria o Fundo de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, em substitui-
ção ao FUNDEF. Sabemos que este tratava apenas 
do ensino fundamental e da valorização do magistério. 
Com a criação do FUNDEB, ampliamos a assistência 
à educação pública no Brasil para todo o ensino bási-
co, incorporando a educação infantil, subdividida em 
creche e pré-escola.

Dessa forma, aumentaremos o número de alunos 
contemplados pelo Fundo. Para V.Exas. terem idéia, 
hoje, a média é de 30 milhões de estudantes, mas au-
mentará para cerca de 49 milhões de estudantes em 
todo o ensino básico no Brasil. O Fundo, coletado por 
meio de impostos da União, dos Estados, dos Muni-
cípios e do Distrito Federal, será de grande importân-
cia para alavancarmos cada vez mais a assistência à 
educação pública no Brasil. O valor a ele destinado, 
de 31 bilhões de reais no ano de 2005, chegará a 48 
bilhões de reais em 2009. Trata-se de esforço conjunto 
de todos os entes federados no sentido de contribuir 
para a educação básica do País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Governo nem acerta em tudo, nem erra em 
tudo. É evidente que o Governo Lula tem erros e tem 
acertos. 

Lutamos muito nesta Casa pelo aumento real do 
salário mínimo e pela correção da tabela do Imposto 
de Renda. Essa é uma velha luta do Parlamento bra-
sileiro, de todos os partidos. Recentemente, houve o 
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anúncio de que o salário mínimo será aumentado de 
300 reais para 350 reais e de que a tabela do Imposto 
de Renda será corrigida em 8%. Isso representa um 
incremento de dinheiro na economia de mais, segundo 
a maioria dos cálculos, de 1 bilhão e 200 milhões de 
reais por mês, valor realmente significativo. O aumento 
real do salário mínimo é de mais de 13%. Sem dúvida 
alguma, essa é uma boa notícia para todos os assa-
lariados brasileiros, para aqueles que ganham salário 
mínimo e para a economia do País. 

O Governo, porém, faz isso num momento em 
que é preciso refletir sobre tudo, num ano de eleição, 
quando sofreu enormes críticas em função da crise 
que aconteceu no País, em decorrência das denúncias 
do Deputado Roberto Jefferson, que culminaram com 
mudanças de Ministros, com alterações na direção de 
várias estatais e com a comprovação de que havia um 
processo de compra de Parlamentares para votar a 
favor de projetos do Governo. 

O Governo faz uma jogada que também é, sem 
dúvida alguma, eleitoral, porque permite beneficiar o 
povo mais simples com atendimento absolutamente 
necessário, e caminha numa direção muito perigosa 
quando começa a radicalizar o discurso na defesa in-
transigente dos mais pobres. Isso deveria ter sido feito 
com ações concretas desde o começo, e não apenas 
no ano da eleição. Mas o Governo não o fez. Nesses 
3 primeiros anos, medidas foram adotadas fundamen-
talmente para defender o sistema financeiro, para fa-
vorecê-lo com a política de juros altos e o crescimento 
da dívida interna. E a maioria das ações no âmbito do 
Congresso, os projetos aqui votados, serviram para 
defender o grande capital. 

Agora, no ano da eleição, radicaliza-se o discurso 
em defesa dos mais pobres, que passa a ser perigo-
so porque pode criar uma divisão no País, a qual não 
deve ocorrer. O Governo precisa, sim, agir sempre em 
prol dos mais pobres, daqueles que dele precisam. Os 
ricos colocam os filhos na escola privada, têm médi-
co particular e plano de saúde. Os pobres não têm e 
precisam que a escola pública funcione bem, que o 
posto de saúde funcione bem. É claro, é evidente que 
o Governo precisa trabalhar para os mais pobres, mas 
tem havido radicalização no discurso do último ano, e 
são tomadas medidas de cunho eleitoral, sem cuidado, 
sem conexão com aquilo que se vinha fazendo. 

Até então, não dava para aumentar o salário mí-
nimo porque comprometeria as contas do País, por-
que quebraria as prefeituras. A mudança de discurso 
é perigosa. A mudança de atitude deveria ter ocorrido 
na eleição do Presidente Lula, desde o começo do 
Governo. É preciso que o País tenha um Presidente 
da República que mude o País e fuja desse prolongar 

de governos que fundamentalmente defendem o sis-
tema financeiro.

Temos de aplaudir realmente, seja por qualquer 
motivo, seja por quaisquer circunstâncias – muito mais 
eleitoreiras, provavelmente, o aumento do salário mí-
nimo e a correção da tabela do Imposto de Renda, 
mas é preciso ficar atento, porque a radicalização do 
discurso pode fazer mal para o País. 

Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Fernando Coruja, o Sr. 

Carlos Nader, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Jorge Alberto, 2º Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Dr. Benedito Dias.

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PP-AP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
é bom estar de volta a esta tribuna, pois aqui desem-
penhamos nossa missão primordial, que é a de bem 
trabalhar em favor das nossas populações, particular-
mente aquelas menos aquinhoadas pela distribuição 
da riqueza nacional. 

Hoje, entretanto, quero usar a tribuna desta Casa 
para realizar um ato da mais absoluta justiça, que é o 
de parabenizar a administração do Governador Waldez 
Góes e de seu Vice, Dr. Pedro Paulo Dias, por todos 
os avanços que ocorreram e continuam ocorrendo no 
meu amado Estado do Amapá. Entre essas obras e só 
para citar algumas, destacamos o avanço fantástico da 
BR-156, que ligará por terra Macapá a Oiapoque, no 
extremo setentrional do País. Ressalte-se que isso só 
foi possível com o decisivo apoio da nossa bancada 
parlamentar no âmbito tanto da Câmara, quanto do 
Senado Federal. 

A disposição para o trabalho mostrada pelo Go-
vernador Waldez e por seu Vice é tanta que, no período 
invernoso da região amazônica, quando a chuva com 
características de dilúvio bíblico faz descer do céu toda 
a água que há e quando é praticamente impossível 
trabalhos de engenharia rodoviária, quase 20 pontes 
em concreto já foram construídas, e está em adian-
tado avanço de construção outra quantidade equiva-
lente. Para que se tenha uma idéia do que representa 
a construção da BR-156, pode-se dizer sem medo de 
errar que a história do desenvolvimento econômico 
do Amapá terá 2 tempos distintos: um antes e outro 
depois da conclusão da BR-156.

Há, porém, bem mais que isso. No dia 14 de ju-
lho próximo passado, o Presidente da República, o 
Exmo. Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com o 
Governador Waldez Góes, assinou, com o Presidente 
da França, Monsieur Jacques Chirac, e outras autorida-
des francesas e brasileiras, nos Champs-Elysées, em 
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Paris, o acordo binacional para construção da ponte 
sobre o Rio Oiapoque, que unirá a Guiana Francesa 
ao Estado do Amapá, o que significa dizer que, na 
prática, é a ligação do MERCOSUL à Comunidade 
Econômica Européia.

As obras de Waldez vão muito além e passam 
pela reforma da administração estadual, que vivia um 
verdadeiro caos, e por concursos e benefícios diretos 
e indiretos para todas as classes de servidores públi-
cos estaduais.

Outra obra que chama a atenção é a construção 
do novo Aeroporto Internacional de Macapá, que fará 
o terminal de passageiros passar dos 2.900 metros 
quadrados atuais para 17 mil metros quadrados e au-
mentará a atual capacidade de 170 mil para 700 mil 
passageiros/ano. O estacionamento de veículos pas-
sará de 2.400 metros quadrados para 11 mil metros 
quadrados, com capacidade para 80 mil vagas. Ou 
seja, a mudança facilitará a ida de turistas brasileiros 
e europeus interessados em conhecer a Amazônia, e 
sabe-se que o turismo é um dos maiores fatores de 
desenvolvimento em qualquer lugar.

Além disso, devemos ressaltar o asfaltamento da 
rodovia que liga agora Macapá a Mazagão e o asfalta-
mento de ruas de cidades de todo o interior amapaen-
se, particularmente de Macapá, através de convênio 
com as Prefeituras Municipais.

Na área cultural, há um projeto em andamento 
para fazer a reforma completa do Estádio Milton Filho, 
o Zerão, cujo centro do campo é a linha do Equador, 
interligando-o ao Marco Zero do Equador, onde a latitu-
de é 0°00’00”, transformando toda a área num imenso 
complexo turístico no meio do mundo. O Governador 
também construiu a Casa do Artesão, obra belíssima, 
situada à margem do braço norte do Rio Amazonas, 
onde os artesãos poderão trabalhar, expor e vender 
suas obras.

Fôssemos falar de todos os empreendimentos 
e avanços ocorridos no Amapá, inclusive nos setores 
do agronegócio, mineral e outros, ocuparíamos pelo 
menos todo o expediente, e a boa educação não per-
mite que nos alonguemos mais.

Esse reconhecimento aos trabalhos realizados 
pelo Governador Waldez Góes e por seu Vice, Dr. 
Pedro Paulo Dias, não tem a pretensão de explorar 
politicamente o excelente momento eleitoral vivido por 
Waldez, mas sim praticar um ato da mais absoluta jus-
tiça, até porque não devemos esquecer que, em admi-
nistrações anteriores, vigorava a perseguição política 
a qualquer um que não falasse a língua do adminis-
trador de então e que lá imperava a desarmonia entre 
as instituições, quer fosse o Judiciário, quer fosse o 
Poder Legislativo, quer fosse até mesmo a imprensa, 

que exerce papel tão importante na denúncia de ilíci-
tos administrativos e político-eleitorais de toda ordem. 
Hoje, vivemos em paz, sob uma administração inca-
paz de praticar um gesto sequer que seja injusto, até 
mesmo contra servidores declaradamente adversários 
políticos de Waldez Góes.

Que outra atitude poderíamos esperar de homem 
tão generoso e tão temente a Deus que é capaz de 
cancelar sua agenda para cumprir suas obrigações 
religiosas?

Sr. Presidente, quero comentar também outro as-
sunto importante. Fui Relator da Medida Provisória nº 
255. Houve acordo para que fosse feito estudo sobre 
a liberação de incentivos fiscais para matéria-prima 
para o Estado do Amapá. De modo geral, todas as 
Lideranças concordaram em discutir o assunto ainda 
nesta convocação extraordinária. Por isso, desta tribu-
na cobro da Presidência da Casa que se sensibilize e 
inclua essa discussão na pauta.

Muito obrigado.
O SR. NEUCIMAR FRAGA (PL-ES. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, amanhã, quinta-feira, o Ministro dos Transpor-
tes, Alfredo Nascimento, visitará o Estado do Espírito 
Santo. Receberemos S.Exa. para inaugurar algumas 
instalações do complexo portuário estadual e assinar 
ordens de serviço para obras iniciais que ligam o Porto 
de Capuaba, na minha cidade, Vila Velha, à rodovia 
Carlos Lindenberg. Essa importante obra facilitará o 
escoamento da produção e dos produtos que serão 
exportados pelo complexo portuário do Porto de Ca-
puaba, localizado no Município de Vila Velha.

S.Exa. também assinará ordem de serviço para 
que sejam iniciadas as obras da travessia urbana de 
São Mateus – muito importante para a região norte do 
Estado do Espírito Santo, pois, com certeza, facilitará 
a vida do moradores daquele Município, em especial 
– e do acesso ao distrito e às praias de Guriri e ao 
Município de Nova Venécia.

O Ministro Alfredo Nascimento também visitará 
Cachoeiro de Itapemirim, cidade administrada pelo 
Prefeito Roberto Valadão, onde nasceu o “rei” Roberto 
Carlos. Lá S.Exa. assinará ordem de serviço para que 
sejam iniciadas as obras do contorno de Cachoeiro 
de Itapemirim, igualmente importantes para aquele 
Município. Agradecemos antecipadamente a S.Exa. a 
ida amanhã ao Espírito Santo para assinar as ordens 
de serviço.

Sr. Presidente, quero fazer outro registro. Esta-
mos protocolando nesta Casa recurso interposto por 
mim, como autor, e pelos Deputados Alberto Fraga e 
Pastor Frankembergen. O recurso, que contou também 
com a assinatura de centenas de Parlamentares desta 
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Casa, tem como objetivo trazer ao plenário a discus-
são sobre o PL nº 2.654, de 2003, da nobre Deputada 
Maria do Rosário, que, desde o início do mandato, 
tem lutado em prol das crianças brasileiras e contra a 
exploração sexual infantil e qualquer tipo de violência 
cometida contra elas. 

No entanto, o projeto de S.Exa., já aprovado na 
Comissão de Constituição e Justiça em caráter conclu-
sivo, fere o direito sagrado que têm os pais de educar 
os filhos. A nobre Deputada, no projeto, classifica como 
lesão corporal uma correção moderada aplicada pelos 
pais nos filhos. A proposição, com certeza, muda os 
costumes brasileiros.

Há países que têm legislação semelhante à pro-
posta pela Deputada. Assim é nos Estados Unidos e na 
Inglaterra, por exemplo. Mas, nesses lugares, crianças 
de 10 anos que cometem algum crime são punidas e 
podem até ir presas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, já temos 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante 
às crianças e aos adolescentes direitos. Muitos deles 
não são nem garantidos pelo Estado, a não ser o de 
não serem punidos quando cometem crimes. E notem 
que os crimes cometidos por menores têm aumenta-
do: 60% da massa carcerária do País é hoje composta 
por pessoas entre 16 anos – portanto, menores – e 
22 anos.

Certamente, o projeto de lei é bem-intencionado 
e visa coibir a violência contra as crianças brasileiras, 
mas não podemos fazer pesar sobre os ombros dos 
pais e da família a responsabilidade pela violência que 
se comete contra menores neste País.

Portanto, Sr. Presidente, apesar de reconhecer-
mos a boa intenção da Deputada Maria do Rosário, 
estamos apresentando o recurso, conforme nos auto-
riza o Regimento Interno, para que o projeto venha ao 
plenário, para ser discutido pela maioria do Parlamento. 
Assim, faremos uma discussão embasada e poderemos 
aprimorar o projeto, porque não podemos permitir que 
os pais sejam impedidos de educar os filhos.

Se não fossem algumas palmadas e até algumas 
“correiadas” que levei do meu pai na minha infância, 
não sei onde eu estaria neste momento. Tenho certeza 
de que todos nós já passamos por momentos assim, 
e agora agradecemos a nossos pais por terem sido 
rígidos na condução da nossa educação. 

Sr. Presidente, quero deixar claro que sou contra 
qualquer tipo de violência contra crianças, mas não 
podemos interferir nisso, o Estado não pode interferir 
na forma como os pais educam os filhos. Reconheço 
a importância do projeto e da luta da Deputada Maria 
do Rosário. Esse recurso vai dar oportunidade ao Ple-

nário de discutir a matéria com mais responsabilidade, 
com mais equilíbrio e com mais serenidade.

Que Deus abençoe esta Casa. 
Obrigado.
 O SR. ALMIR MOURA (PFL-RJ. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, é com muita honra que ocu-
po esta tribuna. Começo meu discurso parabenizando 
o Deputado Neucimar Fraga, que esteve conosco em 
belíssima campanha no Espírito Santo, Estado pelo 
qual foi eleito Deputado Federal. 

O Deputado Neucimar Fraga, o Senador Magno 
Malta e eu fizemos campanhas nas cidades do Espí-
rito Santo, onde verificamos, de modo geral, o esta-
do das estradas de parte da Região Sudeste. Saí eu 
pela BR-101, no Rio de Janeiro. Nessa estrada –– e 
aí tento divergir do Deputado Neucimar Fraga ––, os 
buracos, que a população chama tradicionalmente de 
panelas, cortam os pneus, destroem rodas de carro, 
acabam com os amortecedores e com as molas dos 
veículos, dando prejuízo astronômico a quem trafega 
nas rodovias. De cima de um caminhão iam jogando 
um pouco de asfalto, que parecia frio. Não era o as-
falto quente, que gruda mais na estrada. Jogaram o 
asfalto e deixaram lá, para que os carros, na medida 
em que por lá passassem, fossem compactando a 
massa asfáltica.

Chegando ao Espírito Santo, na altura de Cacho-
eiro de Itapemirim, entrei à esquerda numa rodovia 
estadual do Espírito Santo. Dessa forma, verifiquei a 
diferença entre o serviço tapa-buraco do Governo do 
Espírito Santo e o realizado pelo Ministério dos Trans-
portes, do Governo Federal.

Sr. Presidente, o Governo do Espírito Santo teve o 
cuidado de cortar as bordas dos buracos com britadeira, 
jogar asfalto quente e compactar com rolo compres-
sor. Então, quando chover, os buracos não vão voltar, 
e a chuva não vai danificar o asfalto. Diferentemente, 
meu Estado, o Rio de Janeiro, é tratado com descaso 
pelo Governo Federal. Eu não sei que ódio é esse que 
o Governo Federal e o Ministro dos Transportes têm 
do meu Estado. É um ódio tremendo, é uma violência 
contra Estado que é a porta de entrada do Brasil.

Sr. Presidente, qualquer jornalista, qualquer in-
tegrante do Tribunal de Contas da União pode ir ao 
Espírito Santo e verificar nas rodovias estaduais o 
belíssimo trabalho de tapa-buracos feito e compará-
lo com os trabalhos realizados nas rodovias do Rio 
de Janeiro.

Sugiro ao Ministro dos Transportes, Alfredo Nasci-
mento, que, quando for ao Espírito Santo, vá de carro, 
passe nas rodovias federais e nas rodovias estaduais. 
S.Exa. terá que passar por uma parte da estrada que 
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leva a Cachoeiro, a Guaçuí, enfim, àquela região e, 
assim, constatará a diferença dos serviços. 

O Tribunal de Contas da União, por sua vez, tem 
a obrigação de verificar os 2 serviços e, inclusive, de 
verificar o custo do quilômetro quadrado do serviço fei-
to no Espírito Santo e o das rodovias federais. Ouviu, 
TCU? O Tribunal de Contas da União tem a obriga-
ção de averiguar quanto o Governo do Espírito Santo 
gastou e quanto o Governo Federal está gastando na 
operação tapa-buracos, além de verificar a diferença 
da qualidade dos serviços.

Ministro Alfredo Nascimento, quando V.Exa. voltar 
do Espírito Santo, passe por Bom Jesus e Itaperuna, 
pela BR-393, que liga Pirapitinga a Além Paraíba. Com 
certeza, com os carros do Governo, que estão suca-
teados, V.Exa. não vai conseguir passar, pois não há 
mais buracos, e sim crateras. Não existe mais asfalto. 
Aliás, V.Exa. me disse que gastaria hoje na obra 150 
mil reais. Como a obra não foi feita, vai ser gasto, com 
a operação tapa-buracos, mais de 1 milhão de reais. 
Se o Ministério dos Transportes não fizer a obra, vai 
inviabilizar Municípios como Santo Antônio de Pádua, 
Miracema, Aperibé, Itaperuna, Itaocara, Cambuci e 
muitos outros e o trecho da BR-393 entre Pirapitinga 
e Além Paraíba. 

Peço aos Deputados da bancada do Governo que 
passem nessa rodovia, que inviabiliza 16 Municípios, 
para verificar in loco o que está acontecendo naquela 
estrada. Deputados Carlos Nader e Reinaldo Betão, 
verifiquem as condições da BR-393, que liga os Mu-
nicípios onde V.Exas. obtiveram votos.

E apelo ao Ministro dos Transportes no sentido de 
que faça as obras de recuperação daquela rodovia.

Solidarizo-me com o Deputado Neucimar Fraga 
na questão da palmadinha. É absurdo. A família tem 
de educar os filhos sem a ingerência do Estado e de 
Deputados.

Muito obrigado.
O SR. MAURO PASSOS (PT-SC. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Depu-
tados, ontem, Dia Nacional do Aposentado, mereceu 
ampla mobilização dos aposentados de todo o País, 
inclusive os de nossa Capital, Florianópolis. Há neces-
sidade de darmos todo o apoio possível aos aposen-
tados, que, de forma organizada, buscam recuperar a 
qualidade de vida e melhorar a condição salarial por 
meio das pensões. E devemos reconhecer a impor-
tância que tem hoje, como sempre teve, a previdência 
pública, que também comemora neste ano 83 anos de 
existência. É, com certeza, hoje a instituição de maior 
distribuição de renda da América Latina, atendendo a 
milhões de aposentados e pensionistas.

Também quero deixar registrada minha satisfa-
ção com a aprovação da PEC do FUNDEB. Foi uma 
grande resposta que esta Casa deu – foi quase una-
nimidade – a proposta que contempla uma de nossas 
prioridades como nação: a educação.

São cerca de 4,5 bilhões de reais a mais – con-
templa uma extensão não apenas no ensino básico, 
mas também em todas as faixas de ensino. Esta Casa 
e o Governo estão de parabéns pela aprovação do 
FUNDEB.

Quero também, Sr. Presidente, fazer um contra-
ponto às declarações do Deputado Fernando Coruja, 
que ouvi com atenção, sobre o reajuste da tabela do 
Imposto de Renda e do salário mínimo. O Deputado 
catarinense, por quem tenho o maior apreço – reco-
nheço a importância das 2 decisões do Governo, que 
representam mais de 6 milhões de reais que vão cir-
cular pela economia, procurou associar tanto o reajus-
te do salário mínimo, quanto o reajuste da tabela do 
Importo de Renda a uma política eleitoreira do nosso 
Governo.

Gostaria de fazer um reparo, até porque no ano 
passado, quando não se tinha eleição, quando não se 
estava em disputa tão acirrada como hoje, o Governo 
encaminhou a esta Casa projeto de lei de reajuste do 
salário mínimo acima da inflação, dando expressivo 
ganho real ao salário mínimo, e também corrigiu a ta-
bela do Imposto de Renda.

Aliás, é bom que fique registrado nesta Casa, Sr. 
Presidente, que, nos 3 anos do Governo Lula, em 2 
anos S.Exa. encaminhou projeto de correção da tabela 
do Imposto de Renda, enquanto no Governo passado, 
em 8 anos, foi encaminhado apenas um projeto visando 
à correção da tabela do Imposto de Renda.

Repara -se, dessa forma, enorme degrau que 
havia. Isso representa a isenção de pagamento de im-
posto para milhões e milhões de trabalhadores. Quando 
se corrige a tabela do Imposto de Renda, isenta-se do 
pagamento aquela faixa que tem condição de acessar 
nosso mercado de consumo. Quando se eleva o salá-
rio mínimo e se corrige a tabela do Imposto de Ren-
da, estamos direcionando para a economia recursos 
que irão para a ponta do consumo, que não irão para 
a poupança ou para aplicações financeiras, mas, sim, 
para ampliação do consumo de base.

São 2 decisões do Governo que devem ser fes-
tejadas e não podem, como quis fazer o Deputado 
Fernando Coruja, ser entendidas como medidas elei-
toreiras. No ano passado, que não era de eleição e 
não tínhamos a disputa que temos hoje, tanto o salário 
mínimo, quanto a tabela do Imposto de Renda tiveram 
correções reais encaminhadas pelo nosso Governo.

Era o que tinha dizer. 
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 O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, falo 
nesta oportunidade em homenagem aos 145 anos de 
criação da Caixa Econômica Federal. E venho a esta 
tribuna congratular-me com o corpo diretivo e os de-
mais funcionários da empresa, na qual tive o privilégio 
de trabalhar por 19 anos, sendo 14 anos na gerência. 
Boa parte da minha vida trabalhei na empresa Caixa 
Econômica Federal.

A CEF é uma das mais antigas instituições na-
cionais. Foi fundada no tempo do Império e funcionava 
com o nome de Caixa Econômica e Monte Socorro da 
Corte, guardando as economias não só da fidalguia 
rica da época, mas também dos escravos que a ela 
confiavam os parcos recursos, para compra das cartas 
de alforria. É nesse momento que a Caixa começou 
a acentuar o seu caráter popular, voltada para toda a 
população brasileira. Iniciou suas operações no dia 1º 
de setembro de 1970, como empresa pública. Hoje, a 
Caixa Econômica Federal é uma instituição pública 
de direito privado, com sede em Brasília, que atua em 
todo o território nacional e cuja estrutura compreende 
um Conselho de Administração, órgão superior que 
define as políticas; um Conselho Fiscal, responsável 
pela fiscalização; e uma Diretoria Executiva, composta 
por 1 Presidente e 9 Vice-Presidentes. 

Vinculada ao Ministério da Fazenda, a Caixa sub-
mete-se às decisões e disciplinas normativas do Banco 
Central do Brasil e às normas do Conselho Monetário 
Nacional. É integrante do Sistema Financeiro Nacio-
nal, da Associação Brasileira de Crédito Imobiliário 
e Poupança e do Comitê de Instituições Financeiras 
Federais. Tem as contas submetidas ao Tribunal de 
Contas da União e à Secretaria de Controle Interno do 
Ministério da Fazenda. 

A empresa Caixa se faz presente diariamente na 
vida de milhões de brasileiros, sejam eles clientes do 
crédito imobiliário; sejam do penhor; sejam trabalha-
dores beneficiários do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, do PIS ou do seguro-desemprego; sejam 
aposentados; sejam estudantes assistidos pelo Cré-
dito Educativo; sejam apostadores das loterias; sejam 
usuários dos serviços bancários. 

Ela também se faz presente na vida das empre-
sas brasileiras com produtos e serviços voltados para 
empreendedores, que vão desde o financiamento de 
projetos de desenvolvimento, máquinas e equipamen-
tos, capital de giro, até cartão de crédito empresarial, 
incluindo desconto de títulos e cheques pré-datados, 
cobrança bancária, cheque empresarial, previdência 
privada, seguros, além de excelentes opções de in-
vestimento.

Com a missão de promover a melhoria contínua 
da qualidade de vida da sociedade, intermediando re-
cursos e negócios financeiros de qualquer natureza, 
atua, prioritariamente, no fomento ao desenvolvimento 
urbano e nos segmentos de habitação, saneamento e 
infra-estrutura e na administração de fundos, progra-
mas e serviços de caráter social.

Ao completar 145 anos, a Caixa Econômica Fe-
deral está preparada para prestar serviços cada vez 
melhores à população brasileira, com a participação 
decisiva dos seus empregados. Sua atuação na exe-
cução do financiamento imobiliário, no apoio ao de-
senvolvimento urbano e na distribuição de programas 
públicos tem tido um destaque cada vez maior. 

Falo com intimidade e conhecimento a respeito 
da instituição, uma vez que gerenciei as agências das 
cidades catarinenses de Tubarão, Lages, São Miguel 
do Oeste, Porto União, Pomerode, Araranguá e Crici-
úma, completando 19 anos de trabalho, de 1973 até 
1991, quando me licenciei para assumir os mandatos 
de Deputado Estadual e de Deputado Federal nas Le-
gislaturas de 1995, 1999 e 2003. Exerço atualmente o 
quarto mandato consecutivo. Eleito pelo voto popular, 
atuei em defesa do povo catarinense e brasileiro, mas 
sempre atento à Caixa Econômica Federal.

Por isso, parabenizo a instituição, em nome de 
seu Presidente, Sr. Jorge Matoso, e todos os funcio-
nários de empresa que tanto contribui para o desen-
volvimento do País, por meio de ações e investimen-
tos que visam não só elevar a qualidade de vida da 
população, mas, sobretudo, apoiar o desenvolvimento 
regional, o crescimento econômico e a distribuição de 
renda, buscando a excelência na qualidade dos servi-
ços e pautando sua conduta ética exclusivamente nos 
valores da sociedade.

Sem sombra de dúvida, essa é uma das me-
lhores empresas do Brasil, com corpo funcional dos 
mais qualificados, respeitado pelos governos durante 
décadas. Infelizmente, o atual Governo do Partido dos 
Trabalhadores vem substituindo as pessoas qualifica-
das do quadro funcional da Caixa por colegas, alguns 
qualificados adequadamente, outros não, em virtude de 
simpatia partidária. Tal atitude desrespeita a história, a 
cultura e o próprio ser humano que ocupa funções de 
confiança, causando transtorno e insegurança. 

Felizmente, a Caixa Econômica Federal, por meio 
de seus funcionários, cumpriu com seriedade as políti-
cas dos governos anteriores e do atual voltadas para o 
bem da sociedade. Mesmo com o comportamento ina-
dequado da atual diretoria na escolha dos candidatos 
a funções de confiança, a Caixa Econômica Federal 
tem tanta credibilidade que a população não percebeu, 
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nem percebe essas mudanças, pela sua característica, 
sua forma, sua história e sua condição. 

Faço este registro ressaltando que tão querida 
instituição é uma das melhores empresas do Brasil. A 
vida continua, e a empresa continuará. Dias melhores 
virão. Quem viver verá.

Muito obrigado.
 O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL-BA. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, mais uma vez venho a esta tribuna anali-
sar o trabalho que a Casa está desenvolvendo, prin-
cipalmente nesta convocação extraordinária. Ontem, 
aprovamos importante projeto para o Governo e muito 
mais importante para o País. 

A cada dia há que se fazer investimentos na área 
de saúde, na área de educação, que são primordiais. 
É importantíssimo que sejam realizados mais investi-
mentos, que eles dêem resultado e beneficiem a po-
pulação brasileira. Uma nação só pode desenvolver-se 
se a educação for um dos primeiros itens na pauta de 
investimentos do Governo.

A votação desse projeto na Casa foi um dos re-
sultados positivos da convocação extraordinária. O 
projeto foi debatido de forma constante, perene, bus-
cando-se encontrar o melhor texto a ser aprovado. Isso 
tem de servir de exemplo. Outros projetos não devem 
ser discutidos açodadamente. Este Parlamento é ma-
duro o suficiente para questionar, discutir, emendar, 
aprimorar, melhorar os projetos enviados pelo Poder 
Executivo.

O projeto do Governo foi aperfeiçoado, e para isso 
houve a participação de Deputados de vários partidos. 
No painel ontem, pudemos ver o grande número de 
Deputados que votaram a favor do projeto. Com isso, 
teremos a oportunidade de contribuir para o desen-
volvimento da educação no País. Então , não é mérito 
somente do Governo.

Precisamos, sim, mostrar maturidade, trabalho e 
consciência no plenário desta Casa. Aqui representa-
mos o povo brasileiro, todos os segmentos da socie-
dade. Tenho certeza de que, com a aprovação desse 
projeto, demonstramos que é preciso trabalhar com 
calma, tranqüilidade. Portanto, o Parlamento contribuiu 
de forma positiva para a educação do País ao votar o 
projeto do FUNDEB no dia de ontem.

Aproveito o tempo de que ainda disponho para 
me dirigir aos agentes comunitários de saúde. Fiz 
parte da Comissão Especial que analisou a PEC nº 
7, que atende aos agentes comunitários de saúde. No 
primeiro turno, votou-se contra a retirada dos agentes 
de endemias, por entendermos que há necessidade 
permanente da ação dos agentes de endemias. Há 50 
anos endemias assolam o País.

Espero votarmos a PEC nº 7, em segundo turno, 
ainda nesta semana ou, no máximo, no início da próxi-
ma semana. Desse modo, contribuiremos para resolver 
mais um problema social. Os agentes comunitários de 
saúde em todo o Brasil precisam de tranqüilidade e de 
que sua profissão e seu trabalho sejam reconhecidos. 
Quero com isso dar minha parcela de contribuição e 
dizer a todos os agentes comunitários de saúde que 
estaremos atentos para votar a matéria em segundo 
turno, a fim de que seja encaminhada ao Senado.

Solicito à Presidência desta Casa que votemos 
também o projeto que trata da reforma tributária. Os 
Prefeitos do País estão esperando o que foi prometido 
pelo Governo: 1% a mais. Espero que amanhã ou no 
máximo na semana que vem possamos discutir a re-
forma tributária, visto que as prefeituras terão mais re-
cursos para aplicar em benefício de seus cidadãos. 

 O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Comunico 
aos Srs. Parlamentares que, a partir de agora, devi-
do ao grande número de Deputados que se desejam 
manifestar, será concedido o prazo de 3 minutos, para 
que todos os Parlamentares sejam atendidos.

 O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Carlos Nader.

O SR. CARLOS NADER (PL-RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, gostaria de comunicar aos nobres colegas que 
os Municípios de Barra Mansa e Resende abrigarão 
os 2 primeiros aterros sanitários regionais do Médio 
Paraíba, no Estado do Rio de Janeiro. A definição 
aconteceu nesta terça-feira, em uma reunião em Bar-
ra do Piraí, onde os Prefeitos das cidades próximas 
decidiram a participação nos consórcios para a cons-
trução dos centros de tratamento de resíduos. Apenas 
o Município de Volta Redonda ainda não definiu sua 
participação, já que ainda estuda a possibilidade de 
construir um aterro próprio.

O secretário chefe de gabinete da Governado-
ra do Estado e membro da Comissão Estadual do 
Protocolo de Kyoto, Fernando Peregrino, frisou que o 
trabalho em parceria vem sendo estimulado, a fim de 
recuperar as áreas degradadas em todo o território flu-
minense. Peregrino comentou que a idéia é repetir no 
interior o sucesso do aterro sanitário de Nova Iguaçu, 
o primeiro a ser certificado pelo comitê executivo do 
Protocolo de Kyoto.

Segundo ele, este é o momento de definir os ater-
ros, mesmo que seja aos poucos. Serão definidos os 
Municípios que descarregarão seus resíduos sólidos 
em Barra Mansa e Resende. Numa outra etapa, será 
verificada a viabilidade econômica dos outros 2 Muni-
cípios interessados em abrigar novos aterros, Valença 
e Paracambi, segundo destacou Peregrino.
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Os Municípios de Pinheiral e Rio Claro compro-
meteram-se a participar do aterro sanitário regional de 
Barra Mansa. Piraí está incluído nesse grupo, mas só 
usará o aterro regional quando terminar a vida útil de 
seu aterro municipal. Agora, o Consórcio Intermunici-
pal Vale do Paraíba conversará com o Prefeito de Volta 
Redonda, Gothardo Lopes Netto, para mostrar-lhe as 
vantagens do gerenciamento regional de centros de 
tratamento de resíduos. O Município sozinho produz 
cerca de 300 toneladas de lixo ao dia.

Resende receberá resíduos sólidos dos Muni-
cípios de Itatiaia, Quatis e Porto Real, além de aten-
der a cidades de São Paulo, como Bananal, Queluz 
e Cruzeiro, e do sul de Minas Gerais. O Prefeito de 
Resende, Silvio de Carvalho, está mantendo conta-
to com empresas do Canadá, a fim de buscar novas 
tecnologias na área de coleta de lixo e gerenciamento 
dos aterros. Uma empresa canadense especializada 
em resíduos sólidos estará em Resende nos próximos 
dias para fazer um teste e avaliar a real capacidade 
do aterro da cidade. 

O Subsecretário de Ciência e Tecnologia do Esta-
do, Eduardo Cavalcanti, lembrou que existem recursos 
da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesqui-
sa do Rio de Janeiro – FAPERJ que podem ser usados 
na montagem dos projetos dos aterros. Peregrino tam-
bém lembrou que existem recursos do fundo estadual 
de meio ambiente, o FECAM, para serem aportados 
nos aterros. A Subsecretária de Meio Ambiente, Angela 
Fonti, frisou que os recursos do FECAM estarão sendo 
disponibilizados para projetos de aterros regionais e 
não mais para aterros individualizados.

No mesmo evento, o Prefeito de Valença, Anto-
nio Fábio Vieira, decidiu rever a antiga proposta de 
seu Município, que era a da construção de apenas 1 
aterro municipal. Eles estão buscando uma nova área, 
que deverá ser avaliada pela Fundação Estadual de 
Engenharia do Meio Ambiente – FEEMA, para a im-
plantação de um aterro regional também, que receberia 
os resíduos sólidos de Barra do Piraí, Rio das Flores, 
Vassouras e Valença. 

Os Municípios de Mendes e Paulo de Frontin en-
comendaram à Fundação CIDE um estudo de viabili-
dade econômica para os 2 pontos mais próximos de 
aterros sanitários: Valença e Paracambi. Até meados 
de fevereiro, com o estudo pronto, os Prefeitos defini-
rão o local onde descarregar seu lixo. 

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

Muito obrigado.
 O SR. REINALDO BETÃO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. REINALDO BETÃO (PL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desejo ape-
nas convocar os Parlamentares do Partido Liberal para 
virem ao plenário registrar presença, a fim de se dar 
início à Ordem do Dia.

 O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado João Magno.

O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
ano de 2006, que se inicia, promete trazer mais avan-
ços para o setor habitacional, especialmente com os 
programas voltados para a população mais carente 
do País.

Um exemplo disso vem de Minas Gerais, onde a 
Caixa Econômica Federal está disponibilizando cerca 
de 16 milhões e 300 mil reais somente para a habi-
tação no Vale do Aço, o que representa 20% do total 
de 70 milhões de reais investidos na região leste do 
Estado.

O dinheiro será empregado no financiamento 
habitacional. Serão oferecidas várias linhas de cré-
dito para a aquisição de imóveis, lotes e material de 
construção para as famílias com renda de até 5 salá-
rios mínimos.

Dentre as cidades que integram o Vale do Aço, 
Ipatinga recebeu a maior parte dos recursos, cerca de 
8,8 milhões de reais. Timóteo ficou com 4,5 milhões de 
reais, e Coronel Fabriciano, com 3 milhões de reais.

O montante aplicado pela Caixa no leste de Mi-
nas este ano é 40% maior que o de 2005, que foi um 
ano recorde em contratos de habitação. Somente nos 
primeiros 10 dias de 2006, já foi registrado um grande 
volume de contratações, representando 70% a mais 
que no mesmo período do ano passado.

O objetivo da Caixa é favorecer a população de 
baixa renda e, através de parcerias com as Prefeitu-
ras, oferecer condições de financiamento para famílias 
de baixa renda.

Outros avanços previstos são referentes aos 
programas de transferência de renda, especialmen-
te o Bolsa-Família, que atende a 998 mil famílias em 
Minas Gerais.

Para se ter idéia, somente em novembro de 2005 
os recursos do Bolsa-Família no Estado somaram cerca 
de 56 milhões de reais, equivalendo a 22% do Fundo 
de Participação dos Municípios. Esse índice era de 
18% em novembro de 2004 e de 13% em novembro 
de 2003, 1 mês depois do início do programa. Em no-
vembro de 2006, a previsão é que os recursos fiquem 
entre 20% e 25% do FPM.
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Enfim, dados como esses explicam muito bem 
porque o Presidente Lula mantém em alta a sua cre-
dibilidade e aceitação junto à população, apesar da 
intensa campanha de denúncias que vem sofrendo 
juntamente com o PT.

O Brasil tem jeito, sim, como provam os números 
do balanço governamental. Especialmente a população 
mais pobre e mais carente, historicamente excluída 
das políticas públicas, sabe que pode contar com a 
bancada do PT e com o Presidente Lula.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, abordo 
ainda um outro tema. Mais um caso deplorável de tor-
tura praticado contra menores infratores vem à tona 
em Minas Gerais.

Na última sexta-feira, 20 de janeiro, o Conselho 
Tutelar da Criança e do Adolescente do Município de 
Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha de Minas Gerais, 
recebeu denúncia anônima dando conta de que 2 
adolescentes, de 16 e de 17 anos, foram torturados 
na cadeia pública municipal.

O pior é que, ao promover uma oitiva com os 
menores, as informações foram confirmadas de forma 
deprimente pelo Conselho Tutelar.

O que deveria ser uma medida socioeducativa 
acabou tornando-se uma punição covarde. Segundo 
relato das vítimas ao Conselho Tutelar de Araçuaí, 
no dia 11 de janeiro, portanto há quase 15 dias, os 
2 adolescentes, Ricardo e Simon, foram retirados da 
cela às 9h e conduzidos por agentes penitenciários 
para outro local.

Por volta das 14h do mesmo dia, despidos e al-
gemados, os menores foram barbaramente espanca-
dos e arrastados pelo piso grosso do pátio do presídio. 
À noite, receberam uma nova sessão de pancadas, 
chutes e socos.

Ficaram no local do espancamento durante todo o 
dia e à noite, sem receberem qualquer alimentação ou 
atendimento médico. Na madrugada, de 11 para 12 de 
janeiro, foram novamente espancados pelos agentes 
e ficaram mais 4 dias afastados da cela, pois estavam 
com hematomas e não conseguiam andar.

Depois dessas sessões de tortura, os 2 menores 
retornaram para a cela, mas os seus familiares, sem 
saber do acontecido, foram impedidos de fazer as vi-
sitas rotineiras por vários dias.

Os depoimentos dos 2 menores ao Conselho 
Tutelar não deixam dúvidas quanto à veracidade dos 
fatos. Outros presos também confirmaram essas bar-
baridades praticadas de maneira injustificada.

Os membros do Conselho Tutelar encaminharam 
a denúncia aos órgãos competentes, como a Comissão 
dos Direitos Humanos na Assembléia Legislativa de Mi-

nas Gerais, a Secretaria Especial de Direitos Humanos 
e a Ouvidoria da Polícia Civil de Minas Gerais.

Desta tribuna, quero reiterar o apelo para que 
as providências cabíveis sejam tomadas, de forma a 
punir os responsáveis por essa insanidade e impedir 
que atos semelhantes voltem a ser praticados de ma-
neira covarde e injustificada. Cobro providências dos 
órgãos competentes, principalmente da Polícia Civil 
do Estado de Minas Gerais. É importante que esta 
denúncia chegue também ao Governador do Estado, 
porque violência como essa, que também acontece 
em outras cidades de Minas Gerais, não pode mais 
ser negligenciada.

Na cidade de Belo Oriente, em Minas Gerais, 
policiais civis, por vingança, chegaram a envenenar, 
há 10 dias, parte de uma família. Para vingar a morte 
de um detetive, policiais civis envenenaram uma famí-
lia inteira. Depois, mataram o irmão de uma pessoa 
acusada de ter praticado homicídio contra um policial. 
Esse é o clima de pânico instalado em Belo Oriente. 
Parte dessas famílias não tem coragem sequer de se 
manifestar.

Por isso, faço essa denúncia de público e exijo 
que o Sr. Governador se manifeste por meio dos ór-
gãos competentes, pois os autores das atrocidades 
cometidas contra essas famílias em Belo Oriente, 
localizada a 25 quilômetros de Ipatinga, não podem 
ficar impunes.

Ainda hoje farei um pronunciamento mais deta-
lhado a esse respeito.

Sr. Presidente, agradeço a oportunidade e soli-
cito a V.Exa. que autorize a divulgação deste pronun-
ciamento nos órgãos de comunicação da Casa e no 
programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Nobre 

Deputado João Magno, o pronunciamento de V.Exa. 
será divulgado nos órgãos de comunicação desta 
Casa.

 O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Devanir Ribeiro.

O SR. DEVANIR RIBEIRO (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sou 
paulista e não poderia deixar de me manifestar sobre 
o aniversário de São Paulo, que não é nossa cidade, 
mas uma cidade do Brasil, do mundo. 

São Paulo é a quarta cidade do mundo, conhe-
cida como a Cidade dos Mil Povos. Com todas as 
contradições e problemas, a cidade consegue levar 
adiante todos os nossos projetos e sonhos. Não sou 
paulistano, sou paulista, saí do interior e cheguei mui-
to cedo à Capital. Ainda me recordo dos bondes, dos 
carroções e das baias, que hoje não existem mais. A 
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modernidade chegou a São Paulo – lógico que junto 
com outras colônias, outros povos e parceiros de outros 
Estados. Devemos muito a todo o Brasil, que ajudou a 
construir São Paulo. 

Muitos dos que não a conhecem – às vezes con-
verso com alguns Deputados sobre o assunto – dizem 
que a cidade é grande e temerária. Mas ela é grande 
em tudo, inclusive em generosidade. Caetano Veloso 
e Tom Zé cantaram São Paulo. Grandes artistas de 
outros Estados conviveram e convivem com nossos 
teatros, nossos cinemas. São Paulo é assim. 

Às vezes, visito cidades mais arborizadas, me-
nos poluídas, como é o caso de Brasília, mas gosto de 
São Paulo até por sua poluição. Sinto falta do barulho 
e das peculiaridades da cidade.

São Paulo está de parabéns pelos 452 anos de 
vida. Temos a clareza de que muita coisa ainda pode 
ser feita. São Paulo tem parques, jardins, museus – um 
dos maiores museus sacros. Convido os Deputados, 
que às vezes só passam pelo aeroporto e vão para a 
Av. Paulista, para conhecer São Paulo. Tenho certeza 
de que vão amá-la como amam sua cidade, seu Es-
tado e até seu País.

Parabéns a São Paulo. Estamos todos os brasi-
leiros de parabéns por termos cidade tão pujante e de 
fundamental importância para o Estado e para o País. 
São Paulo de todos e para todos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (PMDB-AP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, no final dos anos 60, Abdala Houat, Stephen 
Hoaut, Moisés Zagury, Murilo Pinheiro, Remy Barros e 
o Padre Salvador Zona se reuniam na Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima para discutir a idéia de criar uma 
estação de televisão no Amapá, com participação de 
empresários e do Governo Territorial. Nessa época, os 
amapaenses contavam com a programação das Rá-
dios Educadora e Difusora, os jornais esporádicos, 
sem periodicidade, o Cine Macapá e as interferências 
recebidas de emissoras de televisão da Venezuela, 
que testavam a paciência de quem ficava em frente 
ao aparelho receptor.

Com a proximidade da Copa do Mundo de 1974, 
o Governador à época, Arthur Henning, compra trans-
missores de São Paulo e improvisa uma estação de 
televisão em uma das salas da Rádio Difusora de Ma-
capá. Os primeiros profissionais de televisão no Estado 
foram o locutor Benedito Andrade, Carlos Pontes, Cor-
rêa Neto, Damião Jucá e Ruy Guarany. Os tapes com 
os jogos da Copa vinham de Belém, com certo atraso. 
Após a Copa, a emissora do então Território passou a 
transmitir palestras e filmes educativos.

A política integralista da Amazônia durante o 
regime militar ajudou na expansão da Rádio TV do 
Amazonas Ltda., uma emissora fundada em Manaus, 
em 1969, que já havia inaugurado geradoras em Rio 
Branco, Porto Velho e Boa Vista. Em Macapá, a Rede 
Amazônica firma um acordo com o Governador Hen-
ning e recebe os transmissores utilizados para as exi-
bições dos jogos da Copa de 1974. Nesse período, a 
Rede Amazônica já estava participando de concorrên-
cia pública do Ministério das Comunicações, iniciado 
através do Edital nº 10/73. Em 10 de agosto de 1973, a 
Rede Amazônica, do jornalista Phelippe Daou, pedira 
um estudo de viabilidade técnica para instalação de 
uma estação de televisão, pelo canal 4, com potência 
de 10 quilowatts.

Finalmente, em 25 de janeiro de 1975, é inau-
gurada a TV Amapá, emissora da Rede Amazônica, 
com prédio fixo na Av. Ataíde Teive, 1.282, no bairro 
do Trem. Hoje, seria nas proximidades do Shopping 
Macapá. Entre os primeiros equipamentos estava uma 
câmera AVC, logo substituída pelas Sony 1600 e 1800. 
O sinal ainda era em preto-e-branco. O improviso dos 
primeiros profissionais era destacado pela presença 
das câmeras fixas e dos slides, que auxiliavam na 
produção dos telejornais e das peças publicitárias. 
Espantoso era saber que a emissora teria sido mon-
tada em 15 dias.

Nos primeiros anos da TV Amapá, a emissora 
estava afiliada à Rede Bandeirantes, permitindo maior 
participação da programação local, com destaque para 
o primeiro telejornal Jornal do Amapá e para os docu-
mentários produzidos por Corrêa Neto e Hélio Penna-
fort, sobre cultura amapaense e o cotidiano ribeirinho. 
O primeiro diretor da TV Amapá foi Antônio Assmar. 
Destaque também para Damião Jucá, que assumira 
funções de cinegrafista, operador, motorista, iluminador 
e técnico, e a ascensão de Júlio Duarte, que começou 
na empresa realizando serviços gerais, foi cinegrafista 
e, depois, tornou-se diretor do programa Documentos 
da Amazônia, transmitido também pela Amazon Sat, 
canal segmentado da Rede Amazônica.

Em 1981, a emissora é transferida para o local 
onde está até hoje: Av. Diógenes Silva, 2.221, Bairro 
Buritizal. A inauguração contou com as bênçãos do 
Bispo de Macapá, D. José Maritano. Nesse período 
também, a TV Amapá afilia-se à Rede Globo, ganhan-
do qualidade e perdendo espaço para a programação 
nacional, gerada pela recém-chegada transmissão 
via satélite.

Em pouco mais de 1 década, o número de emisso-
ras em Macapá saltou de 7 para 11. Em 1994, Macapá 
era atendida pelas seguintes emissoras: TV Amazônia 
(Band), TV Amapá (Globo), TV Equatorial (Manchete), 
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TV Marco Zero (SBT), TV Alvorada (Record), MTV 
Brasil e Amazon Sat. Atualmente, existem: TV Cidade 
(CNT), TV Macapá (Band), TV Amapá (Globo), Rede 
Mulher, TV Marco Zero (Record), TV Amazônia (SBT), 
TV Marabaixo (Rede 21), TV Tucuju (Rede TV!), Ama-
zon Sat, Rede Vida e Rede Nazaré. Macapá ainda não 
conta com nenhuma emissora educativa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, 25 de 
janeiro, comemoram-se, então, 31 anos de fundação da 
TV Amapá. Parabenizo seus funcionários por levarem 
com competência a informação e o entretenimento ao 
povo do Amapá. Felicito particularmente o Dr. Phelippe 
Daou, que em 1975, com espírito cabano, aguerrido, 
teve a coragem de implantá-la no nosso Estado.

 O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB-RR. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, parabenizo 
o Presidente da Casa, Deputado Aldo Rebelo, pela 
iniciativa de convocar Comissão Geral para tratar da 
tevê digital e de sua importância para o desenvolvi-
mento da tecnologia no Brasil. Tenho certeza de que 
os meios de comunicação ganharão mais um instru-
mento para divulgar o que é bom e necessário para a 
família brasileira. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao me 
referir à tevê digital e aos meios de comunicação, não 
poderia deixar de citar a minissérie JK, da TV Globo. 
A história de JK e da política brasileira é muito impor-
tante, mas a Rede Globo não necessitava apelar, com 
cenas de sexo explícito. Infelizmente, mais uma vez, 
ela tem prestado um desserviço à Nação brasileira, 
com programas totalmente contrários à educação, à 
ética, à moral e aos bons costumes.

Não poderia vir à tribuna e não me referir a esse 
fato. As pessoas que me ouvem talvez imaginem que 
eu esteja falando contra a Rede Globo ou qualquer 
outro meio de comunicação por conta dos “ataques” 
– entre aspas – que eles têm feito à Casa. Não. Se 
qualquer um dos que o imaginam forem fazer uma 
busca nos Anais da Casa, verão que há muito tempo 
tenho falado contra a Rede Globo e qualquer outro 
meio de comunicação que mostre cenas apelativas à 
população brasileira.

Sr. Presidente, até mesmo em programas infantis 
podemos observar o apelo ao sexo e a apologia a tan-
tas coisas negativas que, a cada dia mais, denigrem e 
degeneram a família brasileira. Como representante e 
porta-voz do povo brasileiro, não posso aceitar essa 
aberração, e espero que meus colegas Parlamentares 
também não a aceitem.

No caso, à história de JK foi inserida uma nar-
ração apelativa mostrando uma brutalidade contra a 
mulher brasileira. Ontem, por exemplo, apareceu uma 
cena de sexo explícito entre uma mulher e um coro-

nel, uma pessoa totalmente fora do normal. É isso o 
que queremos como educação e informação sadia em 
nossos lares? Tenho certeza de que não. Por isso, dei-
xo meu repúdio, minha indignação e peço aos nobres 
pares que tomem providências.

Era o que eu tinha a dizer.
 O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – A Presi-

dência convoca os Srs. Parlamentares a comparecerem 
ao plenário. Há matérias importantes a serem votadas, 
sobretudo a PEC sobre a verticalização.

 O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Lincoln Portela.

O SR. LINCOLN PORTELA (PL-MG. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o Partido Liberal espera que, de fato, a verticalização 
seja derrubada. Não podemos mais permitir que o TSE 
continue legislando sobre o que diz respeito a esta 
Casa. Se tivéssemos um pouco mais de competência 
e valorizássemos nosso mandato, o TSE não seria 
obrigado a normatizar as eleições, inclusive no seu 
decorrer. É necessário que a Casa tome as devidas 
posições para que isso não aconteça mais.

O Partido Liberal tem 36 Deputados na Casa e 
conta com esses votos para derrubá-la. Líderes de 
alguns Estados se mobilizaram, convencendo seus 
Parlamentares a votar para manter a verticalização. 
Nosso partido respeita a posição de cada Deputado, 
mas ontem contabilizamos pelo menos 340 votos a 
favor dessa matéria. 

É preciso entender que as questões regionais 
são importantes, mas as nacionais são ainda mais re-
levantes. Não podemos admitir pequenos movimentos 
em alguns estados, com os mais diversos interesses 
possíveis, alguns sérios, outros nem tanto – não pode-
mos fazer juízo de valor sobre outras pessoas, mesmo 
sobre quem é contra a verticalização. Mas é preciso 
que tomemos uma posição pelo bem da própria Casa. 
Trata-se de uma questão de honra. 

O Partido Liberal, então, convoca seus Parlamen-
tares para vir ao plenário e pede àqueles que fizeram 
compromisso de jogar por terra a verticalização que 
venham votar e manter sua palavra.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. REINALDO BETÃO (PL-RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o notável homem público e Prefeito de Duque de 
Caxias, Washington Reis, foi eleito anteontem, dia 23, 
por unanimidade, Presidente da Associação de Pre-
feitos da Baixada Fluminense, em encontro realizado 
em Nova Iguaçu. Foi uma importante conquista, haja 
vista que a região tem uma influência muito grande em 
todo o Estado do Rio de Janeiro, fato que garantiu até 
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a oficialização do Dia da Baixada Fluminense, come-
morado anualmente em 30 de abril.

De acordo com a Secretaria de Comunicação de 
Duque de Caxias, a primeira iniciativa do novo Presi-
dente da Associação será a realização de reuniões 
com o Governo do Estado e com a Presidência da 
República para tratar dos interesses da Baixada Flu-
minense. Um dos temas que está dividindo opiniões 
entre os Prefeitos da região e que será cuidadosa-
mente abordado é a localização da nova refinaria da 
PETROBRAS no Estado.

Ter o Prefeito de Duque de Caxias, Washington 
Reis, e agora também Presidente da Associação de 
Prefeitos da Baixada Fluminense, à frente de uma or-
ganização tão significativa como essa é motivo de mui-
ta alegria para nós, pois, se ele já desenvolve tantas 
ações positivas em Caxias, certamente atuará com a 
mesma garra e habilidade na referida associação.

Parabéns, meu amigo Washington Reis!
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejo 

também dizer que o Município de Guapimirim, no Es-
tado do Rio de Janeiro, está passando por grandes e 
importantes transformações. Mas nem sempre a situa-
ção por lá foi tão boa assim. Só para se ter uma idéia, 
quando o atual Prefeito, Nelson Costa Mello, mais co-
nhecido como Nelson do Posto, assumiu a Prefeitura, 
a conta de energia ultrapassava 1 milhão de reais, e 
a conta de telefone, 300 mil reais.

Graças à competência e ao dinamismo do Pre-
feito Nelson, a qualidade de vida do povo e o visual do 
Município de Guapimirim mudaram muito, e mudaram 
para melhor. Várias obras foram realizadas. Dentre elas, 
queria destacar algumas: alargamento da ponte sobre 
o Rio Soberbo; pavimentação, sinalização e ilumina-
ção da Av. Dedo de Deus; construção de 2 pórticos na 
entrada do Município, iluminados com néon; pavimen-
tação do trecho Rio-Friburgo, de Parada Modelo até 
Friburgo; colocação de manilhões para escoamento 
de águas pluviais na Rua Sebastião Chuenck, além 
de muitas outras obras.

Guapimirim, Sr. Presidente, é um lugar maravilho-
so. É a terceira cidade do Brasil mais rica em floresta, 
o clima é agradável e o povo é bastante hospitaleiro. O 
lema da atual administração é proporcionar cada vez 
mais qualidade de vida aos seus munícipes; valorizar 
o turismo como fonte de renda e a educação como 
mecanismo de valorização, promoção e desenvolvi-
mento do cidadão.

Parabéns, Prefeito! A nossa gente agradece seu 
empenho e sua visão de progresso com responsabili-
dade, considerando sobretudo o meio ambiente. 

Aproveito os poucos minutos que me restam, Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para homenagear 

o Município de Nova Iguaçu e aquele povo maravilho-
so, na pessoa do seu ilustre Prefeito, Luiz Lindbergh 
Farias Filho, pela passagem de mais 1 ano de emanci-
pação político-financeira, ocorrido no dia 15 de janeiro 
último. São 173 anos de muitas lutas, mas também de 
muitas vitórias.

Nova Iguaçu é um Município grandioso e de des-
taque no cenário nacional, além de representar muito 
para o Estado do Rio de Janeiro. São quase 1 milhão 
de habitantes; 87 escolas estaduais, 98 municipais e 
aproximadamente 100 creches; 81% dos domicílios 
têm acesso à rede geral de abastecimento de água e 
88% dispõem de serviço de coleta de lixo.

Esse excelente índice de qualidade de vida dos 
nova-iguaçuenses só foi possível graças à visão em-
preendedora do Prefeito Lindbergh. Ele realmente é 
um homem competente.

Também gostaria de parabenizar um outro Mu-
nicípio do meu Estado que completou mais um ani-
versário esses dias: Paraíba do Sul. Desejo sucesso 
ao Prefeito, João Vicente de Souza Ferreira, e ao seu 
povo, cuja marca é a alegria e a hospitalidade.

O desenvolvimento socioeconômico de Paraíba 
do Sul mudou muito e está sendo um dos pilares da 
nova administração. A qualidade de vida e a infra-es-
trutura no Município têm facilitado muito o dia-a-dia 
daquele povo.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a 
divulgação deste pronunciamento pelos órgãos de 
comunicação da Casa.

Muito obrigado.
 O SR. EDISON ANDRINO (PMDB-SC. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, gostaria de deixar registrada minha ho-
menagem aos farmacêuticos brasileiros, cujo dia se 
comemora em 20 de janeiro, com uma menção es-
pecial para aqueles que exercem suas atividades em 
Santa Catarina. 

São profissionais que prestam serviços altamen-
te relevantes para a população e que têm procurado 
aprimorar, com dedicação e responsabilidade, a qua-
lidade do trabalho que realizam em benefício da saú-
de de todos.

Hoje estão registrados no Conselho Federal de 
Farmácia 85 mil farmacêuticos e mais de 5 mil esta-
belecimentos, números que atestam o esforço dessa 
categoria profissional para acompanhar as demandas 
crescentes de uma sociedade a cada dia mais cons-
ciente da importância da saúde e da necessidade de 
aprimorar sempre a relação de confiança entre médi-
cos, farmacêuticos e pacientes.

Em Santa Catarina são 5.176 farmacêuticos, 
3.375 farmácias, 555 laboratórios e 305 indústrias e 
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distribuidoras. São 11 cursos de graduação em farmá-
cia, que formam 600 profissionais por ano.

A excelência do trabalho realizado no Estado é 
resultado dos esforços acumulados durante longo pe-
ríodo e revela um futuro promissor para a categoria.

Nesse sentido, gostaria de destacar a compe-
tência e o espírito empreendedor do Presidente do 
Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina, 
o farmacêutico José Miguel do Nascimento Júnior, e 
reiterar os votos de que aquela entidade continue con-
tribuindo para a melhoria da saúde catarinense.

Obrigado.
 O SR. HELENO SILVA (PL-SE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
gostaria de destacar o sucesso do Programa Luz para 
Todos na Região Nordeste, especialmente em Sergi-
pe, meu Estado.

O projeto, fruto da parceria entre o Governo Fe-
deral, que entra com 65%, o Governo do Estado, que 
entra com 25%, e a concessionária do Estado – no 
caso de Sergipe, a ENERGIPE, que tem trabalhado 
brilhantemente, é um sucesso e tem levado cidadania 
e qualidade de vida ao homem do campo.

Obrigado.
 O SR. JOÃO MENDES DE JESUS (PSB-RJ. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Governo Lula está dando um grande 
salto em direção à justiça social, sem, no entanto, dei-
xar de pagar as contas do País, como ocorreu com o 
pagamento da dívida pública externa de mais de 15 
bilhões de dólares junto ao FMI.

É com satisfação que percebo, apesar das pala-
vras injustas, intolerantes e eleitoreiras da Oposição, 
que o Governo Federal começa a distribuir renda e 
riquezas por intermédio do Programa Bolsa-Família, 
que ajuda a soerguer as famílias de baixa renda no 
que concerne à sua sobrevivência econômica e à sua 
segurança alimentar, o que é muito importante, prin-
cipalmente para as crianças não nascidas em berço 
de ouro.

Faço essa introdução, Sr. Presidente, para logo 
parabenizar o Presidente Lula e sua equipe, por ter au-
torizado o aumento do salário mínimo para 350 reais, 
a partir do mês de abril. É quase o dobro do salário 
mínimo do Governo Fernando Henrique Cardoso, que, 
quando ele deixou o Poder, era de apenas 200 reais. 
Esse fato é merecedor de séria análise por parte dos 
políticos e economistas integrantes da Oposição, bem 
como por parte dos analistas da grande imprensa, que, 
pelo que estou vendo, não querem perceber que o Go-
verno Lula avançou na distribuição de renda e riqueza 
neste País, para que o nosso povo inicie um processo 
amplo e democrático de justiça social.

O Governo Lula está realmente de parabéns, 
pois vai corrigir a tabela do Imposto de Renda em 8% 
em fevereiro, afrouxando o cinto apertado da classe 
média, que está sofrida e cheia de encargos a pagar. 
Além disso, o Governo, por meio da Previdência So-
cial e de sua equipe econômica, acena com 16% de 
reajuste aos aposentados e pensionistas, o mesmo 
reajuste do salário mínimo. O poder de compra dos 
mais pobres passará de 1,3 cesta básica para 2,2 
cestas básicas.

Isso é que importa. Palavras ao vento não enchem 
barriga. Oposição insensata não ajuda a colocar o País 
nos trilhos do desenvolvimento social e econômico. 
Há de se compreender que o último ano de qualquer 
Governo faz parte do mandato, que é de 4 anos. Não 
é possível nem inteligente deixar de governar no últi-
mo ano por causa das eleições de outubro, como quer 
autoritariamente a Oposição. O Presidente Lula está 
no caminho certo e, por ser eleito, deve, ou melhor, 
tem o direito constitucional e governamental de atuar 
e de trabalhar em prol de nossa sofrida população. A 
obrigação do político compromissado com a popula-
ção é a de fazer o bem social. Fora desse contexto, o 
resumo é a balela e o proselitismo político.

Falo com entusiasmo porque sempre questionei 
o Governo Lula, e vejo agora atitudes realmente muito 
inteligentes e sensatas neste ano que se inicia.

Parabenizo o Governo e a sociedade brasileira.
Solicito a V.Exa., Sr. Presidente, que este discurso 

seja divulgado nos meios de comunicação da Casa.
Muito obrigado.
 O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, gostaria de parabenizar o Governo Lula pelo 
anúncio do estabelecimento do valor do salário míni-
mo em 350 reais.

No Governo passado, a nossa luta, inclusive com 
o Senador Paulo Paim, era por um salário mínimo de 
100 dólares. Hoje, estamos passando dos 150 dólares. 
Parabenizo a equipe econômica e o Presidente Lula.

A imprensa deste País precisa ser menos mal-
dosa. Vejam a manchete da pág. 3 do jornal O Globo: 
“Cresceu, mas não dobrou”. Para ser mais honesto, 
devia ter dito assim: não dobrou, mas cresceu, tendo 
o maior aumento dos últimos anos, o salário mínimo.

Obrigado.
 O SR. GERSON GABRIELLI (PFL-BA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres pares, a 
Câmara Federal, neste começo de ano, vai dar uma 
resposta a todo o País em relação a um clamor nacio-
nal. Estamos prestes a aprovar a Lei Geral da Micro e 
Pequena Empresa.
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Imaginem os senhores e as senhoras que há 4,5 
milhões de empresários de pequeno porte no Brasil, 
e cerca de 10 milhões de empreendedores na infor-
malidade.

Há muitos anos esta Casa vem pontuando con-
quistas nesse setor. Cito o Estatuto da Pequena Em-
presa, o SIMPLES Federal e projetos que aliviam 
algumas tensões criadas pelos planos econômicos, 
como o REFIS 1 e 2.

Sem sombra de dúvida, a Lei Geral da Micro e 
Pequena Empresa, engendrada e construída por mui-
tas mãos e sonhos – SEBRAE nacional, SEBRAEs 
estaduais, todas as entidades patronais, Frente Em-
presarial, Frente Parlamentar, pode ter muitas virtudes, 
porque fará um processo de inclusão desses milhares 
de empreendedores do Brasil que querem participar 
do processo de desenvolvimento.

Sabemos que esse não é o projeto dos nossos 
sonhos, até porque, ao longo desses meses, tivemos 
queda-de-braço muita intensa com a Receita Federal, 
com a Fazenda. Estamos tentando aprovar o projeto 
possível nas próximas semanas.

Aproveito a oportunidade para parabenizar esta 
Casa pelo resgate do compromisso com a Nação bra-
sileira e com os empreendedores que querem trabalhar 
e ajudar o Brasil a voltar a crescer. Sem empresas não 
há emprego; sem emprego, há violência, desamor e 
esgarçamento do tecido social.

Mando um abraço fraterno a todas as lideranças 
empresariais do Brasil e peço que enviem e-mails, fax 
e telefonem para seus Parlamentares, motivando-os a 
aprovar o mais rápido possível essa matéria, que será 
uma carta de alforria para os brasileiros. Que eles se 
sintam prestigiados e vão ao encontro dos interesses 
do setor produtivo do Brasil!

Quero mandar também um abraço fraterno aos 
membros da Frente Parlamentar. São mais de 200 
Parlamentares que assinaram a adesão e se compro-
meteram a trabalhar pelas pequenas e microempre-
sas do País.

Finalmente, quero honrar a quem tem honrado 
este País. Mando um abraço ao SEBRAE, sistema que 
contempla os melhores técnicos, os melhores profis-
sionais que fazem diagnósticos e dão sinalizações 
positivas para restruturação da gestão administrativa 
do nosso Brasil.

No mais, Sr. Presidente, torço para que possamos 
juntos celebrar essa grande conquista do Parlamento 
brasileiro, de todo o Brasil, que é a Lei Geral da Micro 
e Pequena Empresa.

Muito obrigado.
 O SR. ARY KARA (PTB-SP. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 

quero registrar a presença entre nós do Prefeito de Ipi-
guá, Getúlio José de Souza; do Prefeito de Zacarias, 
Sr. Lourenço Zacarias; do Vereador da nossa querida 
São José do Rio Preto Sr. Oscarzinho Pimentel e do 
companheiro Fabrício, ex-Vereador de Nhandeara, na 
região de São José do Rio Preto, Araçatuba, interior 
do Estado de São Paulo.

Eles estão em Brasília fazendo um trabalho para 
que haja descentralização de renda, para que os Muni-
cípios e os Estados tenham condições de sobrevivên-
cia e para que os Prefeitos não precisem sair dos seus 
Municípios de chapéu na mão em busca de verba.

Então, o nosso cumprimento a Oscarzinho, Ge-
túlio, Lourenço e Fabrício.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB-PB. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer 
2 registros. 

Em primeiro lugar, parabenizo todos os professo-
res do Brasil pela vitória obtida ontem nesta Casa com 
a aprovação do FUNDEB. Acredito que, para a educa-
ção e o desenvolvimento do País, a vitória de ontem foi 
muito importante. Ela vai assegurar recursos em torno 
de 20% da arrecadação de Estados e Municípios e 
permitir o crescimento da educação no Brasil.

Em segundo lugar, quero registrar que hoje é 
aniversário da querida cidade de Cuité, no Curimataú 
do Estado da Paraíba, cidade pela qual tenho muito 
apreço e onde tenho muitos amigos. 

Quero mandar um abraço especial ao Vice-Pre-
feito, Fabiano, ao ex-Prefeito Bado, a todos os Verea-
dores daquele Município e ao povo querido da cidade 
de Cuité. É uma data muito significativa para cidade 
que é um pólo de desenvolvimento do Curimataú pa-
raibano.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, neste pronunciamento quero homenagear 
uma categoria profissional que nesta data, 25 de ja-
neiro, comemora o seu dia nacional: os carteiros e as 
carteiras. Homens e mulheres que em todo o território 
nacional, em todos os dias do ano, estão à porta das 
nossas casas cumprindo uma missão que integra o 
Brasil e constitui um dos mais importantes instrumentos 
da comunicação. A eficiência no serviço público alcan-
çada por esses profissionais e pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos não tem mantido os Correios 
à margem de ataques que, em vários momentos, têm 
sido perpetrados.

Assim foi no Governo do Presidente Fernando 
Henrique, quando o Poder Executivo apresentou o 
Projeto de Lei nº 1.491, de 1999, voltado à privatização 
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da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Com 
a luta de importantes setores da população brasileira 
e destacadamente dos trabalhadores dos Correios, a 
medida foi inviabilizada quando a Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática desta Casa 
aprovou um substitutivo excluindo a privatização. Ain-
da assim devemos ressaltar a retirada do projeto so-
licitada pelo Governo Lula, cumprindo um importante 
compromisso assumido com a sociedade brasileira e 
reafirmando o valor essencial do serviço público e a 
responsabilidade do Estado na sua efetivação.

Não poderíamos deixar de referir o enfrentamen-
to que o Governo desenvolve para superar e punir a 
ação corrupta nessa empresa tão importante para os 
brasileiros.

Os fatos recentes foram enfrentados com severi-
dade porque nada pode manchar uma história de res-
peito e credibilidade que foi construída junto à popula-
ção. É justamente por isso que toda a direção nacional 
da ECT foi trocada logo que um de seus apoiadores foi 
flagrado em notória atitude antiética. Medida essencial 
para a instituição e para o País.

Mas, com certeza, pior que todos esses ataques 
é o que está em curso no Supremo Tribunal Federal. 
Trata-se da Ação de Argüição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental nº 46, proposta pela Asso-
ciação Brasileira das Empresas de Distribuição e que 
objetiva a declaração, pelo Supremo, de não-recepção 
pela Constituição de 1988 da Lei nº 6.538, de 22 de 
junho de 1978, que confere à Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos o monopólio dos serviços pos-
tais no Brasil.

Depois de iniciado o julgamento e proferidos 2 
votos, um favorável e o outro contrário, a votação foi 
suspensa, em face do pedido de vista de um Ministro. 
Considerando que a votação pode ser retomada a 
qualquer momento, queremos expressar a nossa pre-
ocupação com as conseqüências para o País, espe-
cialmente para a população mais pobre e aquela das 
áreas rurais e dos pequenos Municípios, se a ação for 
acolhida na forma proposta.

Inicialmente, queremos esclarecer que o mono-
pólio postal da ECT se refere apenas a cartas, car-
tões postais, telegramas e correspondência agrupada, 
serviços que geram para a empresa estatal apenas 
50% da receita total. Os outros serviços, onde avulta 
o serviço de encomendas, são prestados em regime 
de concorrência com o mercado, com dezenas de em-
presas, diversas delas multinacionais. 

O fim do monopólio da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos terá conseqüências dramáticas 
para a população brasileira. Hoje, a ECT aceita a pos-
tagem de uma carta em qualquer ponto do território 

nacional e a entrega em qualquer outro ponto do terri-
tório brasileiro em prazos excepcionais por apenas 55 
centavos, cartas de até 20 gramas, e de 85 centavos, 
cartas entre 20 e 50 gramas. Além disso, há a carta 
social, que, com limite máximo de peso de 10 gramas 
e remetida por pessoa física para outra pessoa física, 
custa apenas 1 centavo.

A ECT cumpre, em cerca de 95% dos casos, os 
prazos de qualidade fixados pelo Ministério das Co-
municações: d+1 (o dia seguinte ao da postagem) nas 
correspondências locais ou naquelas enviadas de Capi-
tal para Capital ou de Capital para o interior do próprio 
Estado ou do interior do próprio Estado para a Capital; 
d+2, quando de Capital de Estado para o interior dos 
outros Estados e vice-versa; e d+3, quando do interior 
de um Estado para o interior de outro Estado.

Temos a mais absoluta certeza de que nenhuma 
empresa privada prestaria um serviço postal com os 
preços e a qualidade com que o faz a Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégrafos.

Com o fim do monopólio postal da ECT, as empre-
sas privadas, com toda a certeza, tomariam o mercado 
rentável, aquele que gera grandes volumes e pouco 
serviço, como a entrega de cartas locais nas grandes 
cidades e entre elas. À ECT caberia dedicar-se às 
pequenas localidades e às áreas rurais. Ao perder o 
mercado rentável, a ECT teria que aumentar drastica-
mente os preços para conseguir manter o equilíbrio 
econômico-financeiro. Eis porque, como dissemos, a 
população mais pobre arcaria com a conta.

Mesmo hoje, no mercado de encomendas, que 
é livre, só a Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos presta um serviço verdadeiramente universal, 
atendendo a todos os Municípios brasileiros, mais de 
50% deles com população de até 10 mil habitantes. 
Mesmo as empresas privadas que exploram o serviço 
de encomendas utilizam os serviços da ECT para fazer 
chegar as entregas às localidades menores.

São esses os motivos pelos quais quase nenhum 
país do mundo privatizou o serviço postal e a grande 
maioria deles mantém o monopólio postal.

O exemplo da Argentina é bem significativo. O cor-
reio argentino foi privatizado. As tarifas foram enorme-
mente aumentadas, e, mesmo assim, ele teve que ser 
reestatizado, pois a qualidade dos serviços prestados 
jamais alcançou níveis razoáveis de qualidade.

Além do tema referente à manutenção do mono-
pólio, queremos destacar que tramita nesta Casa o PL 
nº 3.462, de 2000, que trata da anistia aos trabalha-
dores dos Correios que foram demitidos na greve de 
1997 pelo Governo FHC. A matéria, que está na Ordem 
do Dia deste período extraordinário, do nosso ponto 
de vista deve receber prioridade, pelos Líderes e pelo 
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Presidente, para votação. São mais de 2 mil trabalha-
dores que, após anos de serviços prestados a essa 
instituição, foram atingidos pela intolerância contra o 
movimento grevista e demitidos, muitos deles perma-
necendo desempregados ou subempregados até os 
dias atuais. Corrigir essa situação indevida é medida 
justa que esta Casa pode proporcionar a esses valo-
rosos trabalhadores.

Consideramos, por tudo isso, que a Casa deve 
votar o Projeto de Lei nº 3.462, de 2000, e queremos 
fazer um apelo aos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal para que mantenham o monopólio postal da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A socie-
dade brasileira agradecerá. 

Esses compromissos são a principal homenagem 
que os trabalhadores, carteiros e carteiras, devem re-
ceber na comemoração do seu dia.

Muito obrigada.
 O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, saú-
do a iniciativa das centrais sindicais e do Presidente 
Lula da negociação que elevou a 350 reais o salário 
mínimo, a partir de 1º de abril, e estabeleceu a corre-
ção de 8% na tabela do Imposto de Renda.

Quando falamos de 8% de correção na tabela 
do Imposto de Renda, pensa-se que é pouco, mas 
se trata de 400 mil brasileiros que sairão da garra do 
leão. O reajuste do salário mínimo para 350 reais re-
presenta um ganho real de 13%, no que diz respeito 
à recuperação do seu poder de compra. Eu e tantos 
outros que aqui estamos, que viemos do movimento 
sindical sabemos como é difícil conseguir, em muitas 
negociações, ganho real. 

Nesse caso específico, o ganho real de 13% é 
uma sinalização clara de que nós do PT queremos com-
binar um processo que leve à recuperação econômica. 
E ela é visível, perceptível, palpável, tanto em relação 
aos superávits conseguidos com nossas exportações, 
quanto ao Risco Brasil, que atinge o menor ponto em 
toda a sua história. O desenvolvimento econômico pre-
cisa ser acelerado, mas o País já está numa linha de 
crescimento. Estamos compatibilizando recuperação 
da economia e crescimento econômico do País com 
um processo que leve à descentralização da renda. 

Quando se fala de aumento do salário mínimo, 
também se fala do impacto que tem sobre os benefí-
cios assistenciais, sobre o pagamento do seguro-de-
semprego. Estamos referindo-nos a benefício para 39 
milhões de brasileiros. Isso não é pouco.

Mesmo aquelas centrais sindicais que tinham 
posicionamento mais crítico com relação a esse pro-
cesso se renderam, fizeram elogios.

Essa foi a pauta que o movimento sindical, o mo-
vimento organizado levou ao Presidente da República. 
E essa foi a pauta atendida.

É a demonstração de um novo momento, marca-
do pelo diálogo, pelo entendimento e pelas conquistas 
sociais.

Parabéns, Sr. Presidente Lula!
 A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, neste dia quero saudar a categoria dos 
trabalhadores dos Correios, os carteiros e os demais 
trabalhadores desse órgão público, que, em todas as 
pesquisas, aparece como aquele com maior credibili-
dade junto à população.

O dia de hoje, 25 de janeiro, Dia do Carteiro, re-
veste-se de importância especial porque, justamente 
nesta convocação extraordinária, tramita projeto de lei 
extremamente importante que anistia os trabalhadores 
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, quanto 
ao período compreendido entre 4 de março de 1997 
e 23 de março de 1998, que sofreram punições, dis-
pensas e alterações unilaterais de contrato de traba-
lho em razão da participação no movimento grevista. 
Esse projeto que está na pauta da nossa convocação 
extraordinária visa reparar a injustiça cometida contra 
esses trabalhadores ainda durante o Governo Fernan-
do Henrique Cardoso.

A história do Brasil é repleta de exemplos de 
combatividade, de lutas, de mobilizações da classe 
trabalhadora. Os trabalhadores dos Correios compõem 
uma das categorias que mais lutou, mais se mobilizou 
na última década em nosso País para defender seus 
interesses e o monopólio público daquela empresa, 
que está em jogo em processo que tramita no Supre-
mo Tribunal Federal.

Em setembro de 1997, cerca de 1.600 trabalha-
dores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
iniciaram um processo de mobilização para exigir o 
cumprimento de dispositivos de acordo coletivo de 
trabalho. Antes mesmo de qualquer paralisação, a di-
reção dos Correios desencadeou um processo de re-
pressão que culminou na demissão de cerca de 1.200 
trabalhadores.

Assim, esse projeto em tramitação, atualmente 
na pauta de nossa convocação, visa reparar a injusti-
ça contra esses e outros tantos trabalhadores punidos 
em movimentos posteriores. Apelamos para a Mesa 
Diretora no sentido de votarmos esse projeto, home-
nageando os carteiros de todo o País com a reparação 
da injustiça cometida.

Muito obrigada.
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 O SR. MARCONDES GADELHA – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem, com fundamento 
no art. 83.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MARCONDES GADELHA (PSB-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tendo 
em vista o quorum de 319 Srs. Deputados, indagaria 
de V.Exa. se não seria o caso de iniciarmos imediata-
mente a Ordem do Dia.

Como V.Exa. muito bem salientou, está na pauta 
a importante discussão da PEC nº 548, que trata da 
verticalização. Esse é o início das discussões políticas 
sobre o processo eleitoral que regerá a contenda de 
2006. Se não começarmos imediatamente a discus-
são da verticalização, o que esperar dos outros itens 
que estão na pauta dos nossos trabalhos em torno do 
processo político? 

Rogo a V.Exa. que dê início à Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Em res-

posta ao Deputado Marcondes Gadelha, informo que 
iniciamos esta sessão extraordinária às 9h. Portanto, até 
as 13h podemos deliberar sobre a matéria em pauta.

A Mesa está reunida extraordinariamente desde 
às 10h. Estamos imbuídos do propósito de conseguir o 
maior quorum possível para deliberação dessa impor-
tante matéria para o processo eleitoral deste ano.

V.Exa. tem razão.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Daniel Almeida.
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA.) – Sr. Pre-

sidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, 25 de janeiro, é 
o Dia do Carteiro. Venho a esta tribuna para trazer os 
cumprimentos do meu partido a todos estes profissio-
nais que diariamente, independentemente de chuva, 
sol ou frio, percorrem quilômetros para fazer chegar 
aos milhares de brasileiros, nos locais mais longínquos, 
as correspondências.

A data resgata a memória da criação, em 25 de 
janeiro de 1663, do Correio-Mor do Brasil, que deu 
início ao Correio do Brasil. Atualmente, para distribuir 
diariamente cerca de 34 milhões de objetos, a Empre-
sa Brasileira de Correios e Telégrafos conta com con-
tingente de mais de 47 mil carteiros, que representa 
algo em torno de 48% do efetivo de funcionários da 
empresa.

Segundo dados da ECT, os carteiros percorrem 
diariamente cerca de 233 mil quilômetros, e cada um 
entrega, em média, cerca de 1.247 objetos, visitando 
nesta jornada 350 domicílios.

Mesmo com a crise política que tentou atingir 
a imagem da empresa, a ECT fechou o seu balanço 
de 2005 obtendo o segundo melhor resultado de sua 

história: lucro líquido de R$411,6 milhões. Uma cifra 
só superada pelo lucro registrado em 2001, de R$506 
milhões.

O resultado do ano passado superou em 29,9% 
o lucro de 2004, que foi de R$316,9 milhões. A recei-
ta operacional da empresa em 2005 também foi toni-
ficada em 13,9% em relação à do exercício anterior. 
Esses montantes devem ser atribuídos, em boa parte, 
ao compromisso e eficiência dos ecetistas e dos car-
teiros brasileiros.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o carteiro 
simboliza de forma singular a imagem da ECT e, so-
bretudo, do Brasil que dá certo, e é sem sombras de 
dúvidas o nosso amigo e parceiro de todos os dias. E 
a estes profissionais prestamos nossas homenagens, 
reafirmado nosso compromisso de continuar a luta em 
defesa da ECT e dos ecetistas, contra qualquer ame-
aça de quebra do monopólio.

Como disse a Deputada Luciana Genro, temos o 
dever de apreciar o projeto de lei que promove a anis-
tia para aqueles que foram punidos em 1997, quando, 
legitimamente, defendiam os seus direitos, o Brasil e a 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Luiz Bassuma.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO LUIZ 
BASSUMA QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

 Durante o discurso do Sr. Luiz Bassuma, 
o Sr. Jorge Alberto, 2º Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Max Rosenmann.

O SR. MAX ROSENMANN (PMDB-PR. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, nobres mem-
bros da Mesa Diretora, Líderes de bancada, ilustres 
colegas, senhoras e senhores, em 18 de dezembro 
de 2005, o jornal Gazeta do Povo publicou bela e 
detalhada reportagem de página inteira destacando o 
trabalho da Juíza Joeci Machado Camargo, titular da 
4ª Vara de Família de Curitiba e idealizadora do pro-
grama Justiça no Bairro.

Trata-se de uma iniciativa revolucionária, que já 
atendeu a mais de 40 mil pessoas carentes desde que 
começou, em 2003, abrangendo todas as regionais de 
Curitiba, a região metropolitana e Foz do Iguaçu. 

Conforme bem destaca a reportagem, Joeci desa-
fiou a burocracia, arregaçou as mangas e provou que a 
Justiça pode ser democrática, compreensível e ágil.
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A proeza levou-a a ser uma das 3 finalistas – en-
tre mais de 200 candidatas – na categoria Políticas 
Públicas do Prêmio Cláudia, homenagem da editora 
Abril a mulheres de destaque nacional em 5 áreas: 
Ciências, Cultura, Negócios e Trabalho Social, além 
de Políticas Públicas. 

Ela foi a única representante do Paraná na pre-
miação ocorrida em 18 de novembro, em São Paulo, 
um reflexo da visibilidade que o programa alcançou.

Esse trabalho – e mais os casamentos coletivos 
que ela costuma comandar, como o do último dia 26, 
quando mais de 1.500 casais reuniram-se no Palá-
cio Iguaçu, um recorde mundial – transformou a juíza 
numa espécie de super-heroína do direito familiar no 
Paraná. 

É a ela – ou a algum dos quase 100 voluntários 
do projeto – que as pessoas mais simples recorrem 
para resolver pendências de família. E nunca voltam 
sem resposta.

Uma vez por semana são montados pólos de 
conciliação, onde são feitas entre 80 e 90 audiências 
a cada vez.

A maioria dos casos dá conciliação, e tudo se re-
solve em até 40 dias, e ninguém paga um centavo. Se 
esses mesmos processos tramitassem normalmente 
nas varas de família, levariam de 6 a 8 meses até se-
rem concluídos – e ainda haveria as custas processu-
ais e os honorários. 

Foi justamente a partir desta experiência de ab-
soluto sucesso e grande impacto social que apresen-
tamos nesta Casa o Projeto de Lei n° 2.960, de 2004, 
que prevê assistência judiciária gratuita, com procedi-
mento simplificado e institui o Núcleo de Conciliação 
da Família e a Justiça Volante. 

O projeto tem como base a iniciativa pioneira, 
idealizada pela juíza Joeci Camargo. 

Pela proposta, a Justiça Volante prestará servi-
ço judicial à comunidade em qualquer local, para dar 
assistência às pessoas carentes e alcançar soluções 
compatíveis. 

A prioridade desses postos serão as questões 
de família. No entanto, nas unidades móveis, a Justiça 
Volante fará apenas audiências de conciliação. 

Poderão ser realizados ainda casamentos coleti-
vos com a entrega imediata da certidão de casamento, 
desde que celebrados por juiz com a colaboração de 
cartórios de Registro Civil.

Em relação ao Núcleo de Conciliação da Famí-
lia, a intenção do projeto é tornar a Justiça mais ágil, 
acessível e de fácil entendimento, principalmente para 
a população mais carente. 

Ao mesmo tempo, buscamos aproximar o juiz do 
povo, concretizando o exercício da cidadania e os di-

reitos e garantias constitucionais e contribuindo para o 
aperfeiçoamento e para o resgate da imagem do Poder 
Judiciário junto à opinião pública. 

De acordo com a proposta, após a distribuição 
da petição judiciária, o Núcleo de Conciliação marca-
rá a audiência, para a qual as partes serão intimadas 
a comparecer. 

A conciliação será feita por intermédio de equipe 
interdisciplinar formada por psicólogos, assistentes so-
ciais e profissionais das ciências humanas. 

Na audiência, deverá ser utilizada uma abordagem 
que oriente e esclareça as partes sobre a responsabi-
lidade de cada um no problema. 

Se a conciliação for obtida, o processo será re-
gistrado, autuado e arquivado na Vara de Família, 
acompanhado da ata de homologação judicial. Não 
sendo possível a conciliação, a petição voltará à Vara 
de origem para tramitar regularmente. 

A proposta, que tramita em caráter conclusivo, 
já foi aprovada pela Comissão de Seguridade Social 
e Família e aguarda parecer da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania. 

Tornar a Justiça mais próxima do cidadão comum 
é a forma mais eficaz de garantir a todos a defesa dos 
seus direitos, devolvendo assim à população a confian-
ça no Estado de Direito e na democracia.

Por isso, queremos parabenizar mais uma vez 
a Juíza Joeci Camargo, que está provando com tra-
balho e obstinação, inteligência e criatividade, que 
podemos superar as dificuldades e oferecer aos bra-
sileiros mais carentes a dignidade e o respeito que 
todos merecem.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. ÁTILA LINS (PMDB-AM. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, existe uma grande preocupação em Manaus 
com o anúncio da extinção de mais de 2 mil postos de 
trabalho, a partir do próximo mês, tendo como motivo 
o aumento de 70% nas contas de energia elétrica. 

A ameaça das demissões foi comunicada pelo 
Centro da Indústria do Amazonas. As despesas com 
energia representam cerca de 30% dos custos da in-
dústria. Com a elevação das tarifas, os custos com 
energia elétrica vão ultrapassar 51% nas indústrias de 
transformação, como a termoplástica, a de papel, que 
serão as mais prejudicadas. O resultado imediato é a 
perda da competitividade frente a outros centros indus-
triais brasileiros, com repercussão na exportação.
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O Centro da Indústria do Amazonas, no fim do 
ano passado, ingressou na Justiça Federal com pedi-
do de suspensão da autorização de aumento da tarifa 
de energia dado à Manaus Energia S.A pela Agencia 
Nacional de Energia Elétrica – a ANEEL. A té agora 
não houve uma decisão da Justiça.

Desta tribuna dirijo apelo ao Sr. Ministro de Minas 
e Energia, Sr Silas Rondeau, para que intervenha no 
caso, procurando uma solução para evitar o desempre-
go de mais de duas mil pessoas, previsto para ocorrer 
em fevereiro. 

O que estranhamos, Sr. Presidente e prezados 
Deputados, é que entre as justificativas para o aumento 
das tarifas foram apontados prejuízos de R$ 586 mi-
lhões em inadimplência dos consumidores e ligações 
clandestinas, conhecidas como gatos. Inadimplência e 
gatos, no entendimento geral, são problemas da em-
presa, no caso da Manaus Energia, e legalmente não 
podem ser repassados aos consumidores.

Portanto, Sr. Presidente, volto a insistir no apelo 
ao Ministro de Minas e Energia para que intervenho 
no caso de Manaus e evite o pior, que é demissão de 
milhares de pessoas, o que vai provocar situação de 
instabilidade na capital do Estado do Amazonas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
 O SR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, em outro pronunciamento abordei o 
drama dos abnegados militares das Forças Armadas, 
que em toda sua história desempenharam suas fun-
ções com toda honra e determinação. Funções essas 
de vital importância para nossa Nação, sem contar a 
complexidade das suas atividades. É uma história de 
trabalho árduo que já perdura por muitos anos. Mesmo 
assim, eles não vêm tendo o reconhecimento das au-
toridades governamentais, nem sequer a menor forma 
de compensação.

Mais triste ainda: esses homens honrados não 
possuem o reconhecimento merecido, como pode-
mos constatar com o reajuste a eles concedidos em 
1993, que teve discrepâncias inimagináveis. Afinal, 
como justificar percentuais diferenciados, prejudican-
do exatamente àqueles menos privilegiados? Foi no 
grupamento mais numeroso e necessitado, porém 
não menos valoroso, dos subtenentes, suboficiais, 
sargentos, taifeiros, cabos e soldados, que a injustiça 
se fez presente, ficando caracterizada uma condená-
vel discriminação. 

Diante da situação de desespero em que se en-
contram esses militares brasileiros, que possuem salá-
rios baixíssimos, espera-se que alguém se sensibilize 
com seu drama. 

Não basta o Governo dizer que está preocupado 
com essa situação. É preciso que adote ações efeti-
vas de assistência a esses grandes batalhadores, com 
a revitalização dos seus salários, pois eles vivem a 
mercê da própria sorte e sem nenhuma perspectiva 
do dia de amanhã. 

Sugerimos à equipe financeira do Governo Fe-
deral que faça uma análise profunda dessa situação 
angustiante, principalmente dos subalternos, e libere 
recursos para o pagamento dessas diferenças.

Dessa forma, estaria o Governo corrigindo falhas 
ocorridas na elaboração do diploma legal que reajustou 
os vencimentos dos militares no ano de 1993. Cabe 
ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já manifestou 
parecer favorável ao pagamento dessas diferenças . 

Voltando a linha mestra deste meu pronunciamen-
to, Sr. Presidente, devo dizer que estou muito preocu-
pado com a situação dos militares, que trabalharam, 
deram tudo de si e estão hoje sem condições de uma 
sobrevivência digna. Que as autoridades governamen-
tais reconheçam essa mão-de-obra altamente qualifi-
cada, fazendo justiça a quem não pede mais do que 
uma oportunidade para ter melhores dias. 

Conclamamos assim o Comandante das Forças 
Armadas, o Ministro da Defesa e o Presidente da Repú-
blica para que se reunam e determinem o pagamento, 
em caráter de urgência, das respectivas diferenças.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. ZEZÉU RIBEIRO (PT-BA. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, uso esta tribuna para homenagear os carteiros 
do Brasil.

A categoria é representada por um efetivo de 
mais de 47 mil trabalhadores que caminham por nos-
sas cidades para distribuir, diariamente, cerca de 34 
milhões de objetos.

Esta empresa, que, por desvio de conduta de um 
funcionário, tem sido tratada de forma injusta nesta 
Casa, tem uma história de 343 anos, com a atividade 
sendo exercida pelo Correio-Mor no Brasil, desde a 
criação, em 25 de janeiro de 1663, embora o servi-
ço de carteiro, tal como conhecemos hoje, somente 
tenha iniciado no Brasil, no período da Regência, no 
século XIX.

Comemoramos, portanto, uma data importante 
para esta categoria que representa um elo de ligação 
entre nós e o mundo, facilitando as nossas vidas e 
exercendo um verdadeiro trabalho de integração na-
cional, unindo famílias e promovendo ações de caráter 
eminentemente sociais.

Mesmo hoje, com a modernização dos meios de 
comunicação e uma quantidade imensurável de con-



04124 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

tatos pela Internet, a figura do carteiro e a instituição 
Correios não perdem o significado em nossas vidas.

Os carteiros percorrem diariamente cerca de 
233 mil quilômetros, o que representa mais de 5 vol-
tas na circunferência da Terra, entregando, cada um, 
em média, cerca de 1.300 objetos, visitando mais de 
350 domicílios. 

Além das atividades diárias de entrega de car-
tas e encomendas, nossos carteiros têm participado 
de ações de cidadania desenvolvidas em todos os 
Estados, como o projeto Carteiro Amigo, Incentivo ao 
Aleitamento Materno, abrangendo todo o Brasil, no 
aconselhamento e na entrega de panfletos informati-
vos quanto à importância do aleitamento materno, o 
que fez do Brasil o segundo país do mundo onde mais 
cresceu a prática do aleitamento materno, podendo-
se creditar grande parte desse triunfo aos carteiros, 
pelo excelente trabalho desenvolvido junto as camadas 
mais desassistidas da sociedade

Estamos em contato com aquela empresa para 
uma nova atividade social, que é a da disseminação 
da leitura no Brasil, com a campanha de doação de 
livros para as bibliotecas públicas, a partir da coleta 
de livros junto à comunidade e a sua entrega às biblio-
tecas selecionadas.

Sr. Presidente, este nosso pronunciamento em 
homenagem aos carteiros representa também uma 
solidariedade a esses profissionais que em sua cami-
nhada diária para cumprir a sua missão correm riscos 
enormes e são expostos à toda sorte de violência.

Este quadro nos faz defender a aprovação do 
Projeto de Lei n° 1.099, de 1999, do então Deputado 
Paulo Paim que “concede adicional de periculosidade 
aos carteiros, alterando o art. 193 da Consolidação das 
Leis do Trabalho”, o que garantirá uma melhor condi-
ção de trabalho a esses profissionais.

Defendemos também o Projeto de Lei nº 3.462, 
de 2000, do então Deputado Paulo Rocha, que “anistia 
os trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos – ECT, punidos em razão da participação 
em movimento grevista”. 

Concluo, portanto, deixando o meu abraço para 
todos os carteiros do Brasil e desejando a todos esses 
profissionais que cumpram com dignidade o seu papel, 
significativamente importante para o nosso projeto de 
república para o Brasil.

Muito obrigado.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB-AC. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a América Latina está respirando no-
vos ares. Ares de democracia, de liberdade e de luta 
por igualdade. Desejaria saudar o povo chileno pela 
eleição da socialista Michelle Bachelet. Ela será, em 11 

de março vindouro, a primeira mulher a presidir o Chile 
em toda a história republicana daquele país. A eleição 
de uma mulher socialista, médica, torturada pela vio-
lenta ditadura militar chilena, demonstra que os ventos 
das mudanças estão cada vez mais fortes. 

É importante ressaltar que para todas nós, mu-
lheres latino-americanas, é uma grande vitória a elei-
ção de Bachelet ao cargo máximo de uma nação. É 
um fato que desbrava caminhos, cria perspectiva de 
igualdade de gênero, demonstra que as mulheres são 
reconhecidas pelo seu trabalho, pela sua competência. 
Num continente onde ainda impera o machismo, onde 
as mulheres são minoria nos Parlamentos, nos gover-
nos e nas prefeituras, a eleição de Michelle Bachelet 
nos dá força para continuar lutando por respeito e por 
igualdade de oportunidades. 

As mulheres brasileiras sentem os ventos da mu-
dança que sopram quando percebem que também no 
Chile o povo busca o caminho da igualdade.

Os ventos da mudança sopram pelas terras lati-
no-americanos e sopram cada vez mais forte. Temos 
Lula no Brasil, Hugo Chávez na Venezuela, Tabaré 
Vázquez no Uruguai, Néstor Kirchner na Argentina, 
Evo Morales na Bolívia, e agora Michelle Bachelet no 
Chile. Todos eleitos pelos povos de seus países num 
grande movimento de descontentamento com as políti-
cas conservadoras, antidemocráticas e concentradoras 
de renda, desenvolvidas por governos de direita, neo-
liberais e, em sua maioria corruptos, que conduziram 
aqueles países ao longo de décadas.

O povo latino-americano viveu, nos anos 70 e 
parte dos anos 80, longas ditaduras militares que 
suplantaram a participação popular, a democracia, 
a liberdade e implantaram verdadeiros governos de 
terror, torturando e matando milhares que desejavam 
liberdade e igualdade. A própria Michelle Bachelet é 
prova viva desta história triste. Ela foi presa e tortu-
rada com sua mãe, e seu pai foi morto pela ditadura 
sanguinária de Pinochet.

Depois, com o fim das ditaduras pelas pressões 
populares, implantaram-se regimes democráticos, po-
rém, mantiveram-se no poder as mesmas elites. Elas 
implementaram políticas de concentração e exclusão 
social. Foram os tempos trágicos do neoliberalismo de 
Menem, de FHC e de Fujimori.

O povo sofreu com o desemprego e com a mi-
séria. Verificou que as promessas de melhores dias 
eram um grande engodo. Reagiu, então, perdendo a 
confiança nas elites dominantes, elegendo governos 
de centro-esquerda ou esquerda, mais identificados 
com os interesses populares. 

Para mim, nobres pares, não é coincidência es-
tes acontecimentos na América Latina. A vitória de Lula 
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abriu perspectiva para todo o povo latino-americano. Sem 
um exemplo de grande envergadura para os resistentes 
seria muito mais difícil mobilizar as massas populares 
para um projeto, seria muito mais difícil unir diversos 
setores em torno de um projeto comum. O exemplo de 
Lula e de como ele chegou ao poder foi essencial para 
mostrar o caminho da mudança. Além disso, sem a soli-
dariedade dos Amigos do Povo da Venezuela, entidade 
criada pelo Brasil, talvez Hugo Chávez não estivesse no 
poder e cumprindo um grande papel em toda a região, 
denunciando o domínio norte-americano.

A vitória de Lula representou para todos a possi-
bilidade de um homem do povo, nordestino, retirante 
e operário chegar ao poder. Um homem do povo que 
viveu a realidade da pobreza e da exclusão social. 

Representou a possibilidade para todos os povos 
de romper com o estado de desigualdade, miséria e po-
breza em que se encontram. Esta possibilidade soprou 
em toda a América Latina e está tendo seus efeitos.

Não é à-toa que Evo Morales, um líder indígena, 
como são 70% da população boliviana, chega ao poder. 
Não é à-toa que Hugo Chávez é saudado em todas os 
cantos da América pela sua firmeza e sua resistência às 
tentativas de subordinação da Venezuela aos interes-
ses dos Estados Unidos. Não é à-toa que a moratória 
de Kirchner foi aplaudida pelo seu povo. Todos repre-
sentam a possibilidade de mudanças, de igualdade, 
de liberdade. Todos representam a esperança em uma 
América Latina menos desigual e mais livre. 

Michelle Bachelet não só acompanha este mo-
vimento de mudanças, mas também agrega um novo 
elemento: a luta pela igualdade de gênero. 

No Brasil, nobres pares, o Governo Lula está fa-
zendo valer a esperança do povo. O aumento do sa-
lário mínimo para R$ 350,00 é uma medida de grande 
impacto que beneficia direta ou indiretamente milhões 
de brasileiros e fortalece nossa economia. Está den-
tro do equilíbrio das contas públicas; não é uma de-
magogia, é uma promessa cumprida. A aprovação do 
FUNDEB nesta Casa é também um mecanismo para 
levar educação para todos. É mais uma promessa que 
Lula busca cumprir.

O vento da mudança que sopra forte na América 
Latina tem no Brasil um dos seus maiores propulsores. 
O ano de 2006 será aquele em que o povo brasileiro 
confirmará as necessidades de mudanças, de resgate 
da democracia, das liberdades e das igualdades, re-
elegendo Lula e renovando as esperanças de todo o 
povo latino-americano. Vamos dar continuidade a este 
belo projeto que está sendo desenvolvido no Brasil e 
que empolgou toda a América Latina. 

Era o que tinha a dizer.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Alceste Almeida PTB 
Almir Sá PL 
Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Maria Helena PSB 
Pastor Frankembergen PTB 
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Badu Picanço PL 
Coronel Alves PL 
Davi Alcolumbre PFL 
Dr. Benedito Dias PP 
Janete Capiberibe PSB 
Total de Amapá: 5

PARÁ

Ann Pontes PMDB 
Asdrubal Bentes PMDB 
Babá PSOL 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Nilson Pinto PSDB 
Socorro Gomes PCdoB 
Vic Pires Franco PFL 
Zé Geraldo PT 
Zé Lima PP 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 12

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Carlos Souza PP 
Francisco Garcia PP 
Lupércio Ramos PMDB 
Pauderney Avelino PFL 
Silas Câmara PTB 
Vanessa Grazziotin PCdoB 
Total de Amazonas: 7

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PP 
Anselmo PT 
Eduardo Valverde PT 
Marinha Raupp PMDB 
Miguel de Souza PL 
Natan Donadon PMDB 
Total de Rondônia: 6
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ACRE

João Correia PMDB 
Júnior Betão PL 
Perpétua Almeida PCdoB 
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Ana Alencar PL 
Darci Coelho PP 
Edmundo Galdino PSDB 
Maurício Rabelo PL 
Osvaldo Reis PMDB 
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB 
César Bandeira PFL 
Dr. Ribamar Alves PSB 
Gastão Vieira PMDB 
Nice Lobão PFL 
Pedro Fernandes PTB 
Sarney Filho PV 
Terezinha Fernandes PT 
Wagner Lago PDT 
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Cambraia PSDB 
Ariosto Holanda PSB 
Bismarck Maia PSDB 
Eunício Oliveira PMDB 
Gonzaga Mota PSDB 
Inácio Arruda PCdoB 
João Alfredo PSOL 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Léo Alcântara PSDB 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PSDB 
Mauro Benevides PMDB 
Moroni Torgan PFL 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB 
Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará: 18

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
B. Sá PSB 
Júlio Cesar PFL 
Moraes Souza PMDB 
Mussa Demes PFL 

Nazareno Fonteles PT 
Simplício Mário PT 
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

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: 6

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Carlos Dunga PTB 
Domiciano Cabral PSDB 
Enivaldo Ribeiro PP 
Lúcia Braga PMDB 
Luiz Couto PT 
Marcondes Gadelha PSB 
Philemon Rodrigues PTB 
Ricardo Rique PL 
Wellington Roberto PL 
Total de Paraíba: 10

PERNAMBUCO

Carlos Batata PFL 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PL 
Jorge Gomes PSB 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra PFL 
Luiz Piauhylino PDT 
Marcos de Jesus PFL 
Maurício Rands PT 
Pastor Francisco Olímpio PSB 
Pedro Corrêa PP 
Raul Jungmann PPS 
Roberto Freire PPS 
Roberto Magalhães PFL 
Total de Pernambuco: 15

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Givaldo Carimbão PSB 
Helenildo Ribeiro PSDB 
José Thomaz Nonô PFL 
Maurício Quintella Lessa PDT 
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Cleonâncio Fonseca PP 
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Heleno Silva PL 
Ivan Paixão PPS 
Jackson Barreto PTB 
João Fontes PDT 
Jorge Alberto PMDB 
José Carlos Machado PFL 
Total de Sergipe: 8

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Claudio Cajado PFL 
Colbert Martins PPS 
Coriolano Sales PFL 
Daniel Almeida PCdoB 
Fábio Souto PFL 
Félix Mendonça PFL 
Fernando de Fabinho PFL 
Geddel Vieira Lima PMDB 
Gerson Gabrielli PFL 
Guilherme Menezes PT 
Jairo Carneiro PFL 
João Almeida PSDB 
João Leão PP 
José Carlos Aleluia PFL 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira PFL 
Marcelo Guimarães Filho PFL 
Mário Negromonte PP 
Paulo Magalhães PFL 
Pedro Irujo PMDB 
Reginaldo Germano PP 
Zelinda Novaes PFL 
Total de Bahia: 25

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Alexandre Maia PMDB 
Ana Guerra PT 
Aracely de Paula PL 
Carlos Mota PSB 
Carlos Willian PTC 
César Medeiros PT 
Dr. Francisco Gonçalves PPS 
Edmar Moreira PFL 
Eduardo Barbosa PSDB 
Gilmar Machado PT 
Ibrahim Abi-Ackel PP 
Jaime Martins PL 
João Magalhães PMDB 
João Magno PT 
João Paulo Gomes da Silva PSB 

José Santana de Vasconcellos PL 
Júlio Delgado PSB 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PL 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria do Carmo Lara PT 
Mário Assad Júnior PSB 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Osmânio Pereira PTB 
Paulo Delgado PT 
Rafael Guerra PSDB 
Roberto Brant PFL 
Romel Anizio PP 
Romeu Queiroz PTB 
Sérgio Miranda PDT 
Vadinho Baião PT 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 36

ESPÍRITO SANTO

Manato PDT 
Marcelino Fraga PMDB 
Neucimar Fraga PL 
Renato Casagrande PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL 
Alexandre Santos PMDB 
Almerinda de Carvalho PMDB 
Almir Moura PFL 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Carlos Nader PL 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Dr. Heleno PSC 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Fernando Gonçalves PTB 
Fernando Lopes PMDB 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
João Mendes de Jesus PSB 
José Divino PMR 
Josias Quintal PSB 
Juíza Denise Frossard PPS 
Luiz Sérgio PT 
Márcio Fortes PSDB 
Miro Teixeira PDT 
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Nelson Bornier PMDB 
Paulo Baltazar PSB 
Reinaldo Betão PL 
Reinaldo Gripp PL 
Sandro Matos PTB 
Simão Sessim PP 
Total de Rio de Janeiro: 28

SÃO PAULO

Amauri Gasques PL 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Ary Kara PTB 
Chico Sardelli PV 
Cláudio Magrão PPS 
Corauci Sobrinho PFL 
Delfim Netto PMDB 
Devanir Ribeiro 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 
José Mentor PT 
Jovino Cândido PV 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciano Zica PT 
Luiz Carlos Santos PFL 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT 
Luiza Erundina PSB 
Marcelo Barbieri PMDB 
Marcelo Ortiz PV 
Marcos Abramo PP 
Medeiros PL 
Michel Temer PMDB 
Milton Monti PL 
Neuton Lima PTB 
Professor Luizinho PT 
Roberto Gouveia PT 
Salvador Zimbaldi PSB 
Vadão Gomes PP 
Vanderlei Assis PP 
Vicentinho PT 
Walter Barelli PSDB 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de São Paulo: 44

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Pedro Henry PP 
Ricarte de Freitas PTB 
Teté Bezerra PMDB 
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PFL 
Tatico PTB 
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB 
Luiz Bittencourt PMDB 
Neyde Aparecida PT 
Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado PFL 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PPS 
João Grandão PT 
Murilo Zauith PFL 
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PPS 
André Zacharow PMDB 
Assis Miguel do Couto PT 
Chico da Princesa PL 
Cláudio Rorato PMDB 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Dra. Clair PT 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB 
Iris Simões PTB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Max Rosenmann PMDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Osmar Serraglio PMDB 
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Ricardo Barros PP 
Selma Schons PT 
Takayama PMDB 
Vitorassi PT 
Total de Paraná: 21

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
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 
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Alceu Collares PDT 
Cezar Schirmer PMDB 
Darcísio Perondi PMDB 
Francisco Appio PP 
Francisco Turra PP 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Milton Cardias PTB 
Onyx Lorenzoni PFL 
Orlando Desconsi PT 
Pastor Reinaldo PTB 
Paulo Pimenta PT 
Tarcísio Zimmermann PT 
Wilson Cignachi PMDB 
Yeda Crusius PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 20

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 336 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

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 548-B, DE 2002 

(Do Senado Federal)

Continuação da discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 548-B, de 2002, que dá nova redação 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: Deputado Inaldo Leitão); e da Co-
missão Especial, pela aprovação desta, pela 
admissibilidade e, no mérito, pela rejeição 
das emendas de nºs 1 e 2

(Relator: Deputado Pauderney Avelino).

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sobre a 
mesa requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeiro, nos termos regimentais, 
art. 178, § 2º, o encerramento da discussão da PEC 
548-B, de 2002.

Sala das Sessões, em 7 de dezembro de 2005. 
– Fernando Coruja, Vice-Líder do PPS; Marcelo Ortiz, 
Vice-Líder do PV; Severiano Alves, Líder do PDT. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Babá, que falará contra 
ao requerimento.

O SR. BABÁ (PSOL-PA. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não pode-
mos aceitar, de forma alguma, que já se encerre a 
discussão de tema de tamanha importância referente 
ao processo da verticalização.

Estamos num debate que, inclusive, já é extem-
porâneo, porque mudanças como estas devem ser 
feitas um ano antes do processo eleitoral. Já estamos 
no ano eleitoral, a poucos meses das eleições, o que 
mostra claramente o casuísmo desta proposta de que-
bra da verticalização.

Nós, do PSOL, tomamos a posição de liberar a 
bancada porque há Parlamentares que são a favor e 
outros, contra.

Particularmente , eu e a companheira Luciana 
Genro, aqui presente, nos posicionamos contrários. 
Mas no que diz respeito a este requerimento, não po-
demos aceitar, porque queremos que este Plenário 
debata profundamente a questão, a fim de não votar-
mos simplesmente na pressa, sem esclarecer à so-
ciedade qual a verdadeira história desta proposta de 
emenda à Constituição e quais atores estão por trás 
dela para mudar a realidade no meio do jogo e tirar, 
na verdade, o direito de os partidos terem uma coli-
gação nacional. 

Quando este debate foi colocado em cena, isso 
foi longamente discutido. Agora querem voltar ao caos 
anterior, porque quem é favorável a isso, obviamente, 
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quer ter uma candidatura à Presidência da República 
apoiada em âmbito nacional e fazer o que bem en-
tender nos Estados, mostrando as contradições, sem 
debater um verdadeiro programa para o País que, 
efetivamente, se reflita em todos os Estados, a fim de 
que os partidos que assumirem aquela coligação se 
comprometam nacionalmente.

Portanto, Sr. Presidente, entendemos que não 
dá, neste momento, para nós, simplesmente, devido 
a esse requerimento, encerrarmos a discussão, quan-
do muitos Parlamentares inscritos, tanto para falar a 
favor quanto contra, querem colocar a público seu 
questionamento.

Particularmente manifesto posicionamento con-
trário à proposta por entender que, se querem efeti-
vamente o fortalecimento dos partidos no País, não 
dá para continuar com essa velha salada eleitoral. Ou 
seja, inimigos, em âmbito nacional, transformam-se em 
grandes amigos nos Estados. Uma das contradições 
que pode ocorrer.

Sr. Presidente, obviamente, os interesses regio-
nais não podem se sobrepor ao problema nacional. 
Estamos vivenciando eleições para Presidente da 
República que se refletirão nos Estados, nas eleições 
para Governadores, Deputados Federais, Estaduais 
e Senadores. A verticalização mantém a coerência 
com o programa dos partidos que se afinam ideologi-
camente. É preciso ficar claro para a sociedade quais 
os partidos que estão aliados em âmbito nacional e 
estadual, porque, caso contrário, haverá infelizmente, 
em 2006, o velho jogo de partidos nos Estados que 
estarão se aliando apenas para somar tempo na tele-
visão ou fazer alianças unicamente de interesse das 
cúpulas partidárias nos Estados.

Portanto, nós, do PSOL, seguindo a orientação da 
bancada, em razão de termos posição divergente e o 
partido não ter aprofundado, em âmbito nacional, essa 
discussão, decidimos liberar a bancada. Mas queremos 
promover este debate na Câmara dos Deputados. Por 
isso, somos contrários ao requerimento que solicita o 
fim da discussão da matéria.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Retirado 

o requerimento do Deputado Dimas Ramalho, Líder 
do PPS

Portanto, prossegue a discussão da matéria.
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 or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de convocar os Deputados do PMDB para que 

compareçam ao plenário porque estamos num im-
portante processo de discussão da PEC que trata da 
verticalização.

Portanto, solicito aos Srs. Deputados que estão 
em seus gabinetes a comparecerem ao plenário para 
participar deste grande debate.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Com a 
palavra o Deputado Ivan Ranzolin, do PFL de Santa 
Catarina. (Pausa.) .

Com a palavra o Deputado Ricardo Barros, para 
discutir a matéria.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, a questão da verticaliza-
ção é fundamental para o fortalecimento dos partidos. 
É evidente que estamos discutindo a matéria neste 
instante devido ao momento político. Alguns, espe-
cialmente candidatos a Governador, desejam ampliar 
alianças que não se repetirão em âmbito nacional e 
trabalham para a queda da verticalização.

Existem algumas questões que são preliminares. 
Em primeiro lugar, o art. 16 da Constituição diz:

“Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral 
entrará em vigor na data de sua publicação, não se 
aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da 
sua vigência”. 

Portanto, se votarmos a verticalização, não te-
remos aproveitamento dessa matéria para este ano 
eleitoral. Dessa forma, estamos enfraquecendo os 
partidos políticos e criando a possibilidade de alguns 
Estados, especialmente aqueles em que Governado-
res vão à reeleição, fazerem ampla aliança. E , nessa 
ampla aliança, 3 ou 4 candidatos a Presidente estarão 
presentes, mas o candidato a Governador só vai dar 
palanque para o Presidente do seu partido, não para os 
demais. Teremos aquela situação em que o partido tem 
um candidato a Presidente, mas no seu Estado estará 
coligado com outro partido, que tem outro candidato a 
Presidente, portanto não dará palanque ao candidato 
do seu próprio partido. É essa a regra que estaremos 
estabelecendo se derrubarmos a verticalização.

Portanto, não devemos caminhar nesse sentido. 
A Constituição fala sobre o caráter nacional dos parti-
dos, o que implica uma decisão de cima abaixo. Agora, 
não querendo o partido lançar candidato ou se coligar, 
ele terá a liberdade, nos Estados, de apoiar ou rece-
ber apoio de outras legendas que tenham candidatos 
presidenciais ou a Vice-Presidente, ou que tenham se 
coligado com um candidato a Presidente. Mas, paga um 
preço por isso, abre mão do seu horário nacional de te-
levisão, abre mão de pôr o partido em uma candidatura 
presidencial. Então, há possibilidade da liberdade dos 
Estados, que se busca com a queda da verticalização, 
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mas há um preço a pagar. Para isso, é preciso que o 
partido abra mão da sua posição nacional.

O que se pretende com a queda da verticalização 
é que os partidos tenham liberdade e não precisem abrir 
mão da sua condição de candidaturas nacionais. 

Nesse sentido, estamos caminhando um passo 
atrás, na direção contrária da reforma política, sempre 
debatida por esta Casa mas nunca aprovada, porque 
sempre se pretende aprovar reforma política para o 
próximo pleito. Temos de votar a reforma política para 
daqui a 2, 3 eleições, para que haja a adaptação dos 
atuais Parlamentares ou mandatários à nova regra.

Portanto, peço aos nobres companheiros que 
votem “não” à PEC que está, neste momento, em vo-
tação.

O SR. FERNANDO CORUJA – Nobre Deputado 
Ricardo Barros, se a verticalização for mantida, eviden-
temente, o PP, para ter uma linha de coerência, apre-
sentará um candidato à Presidência da República?

O SR. RICARDO BARROS – Nobre Deputado 
Fernando Coruja, não só meu partido, mas todos os 
outros estão aguardando a definição das regras para 
tomar suas decisões. O PP está reunido – estou aqui 
porque já estava inscrito para falar, mas ainda não de-
liberou sobre a matéria. É evidente que sua maioria 
votará pela manutenção da verticalização. A votação 
se dará logo mais, na Liderança.

O partido que desejar ter liberdade, no Estado, 
de fazer composição, deve pagar um preço: não lançar 
candidato a Presidente da República e não se coligar. 
O que se pretende hoje – especialmente os partidos 
que buscam lançar candidatos à Vice-Presidência 
da República, e alguns à Presidência – é que alguns 
diretórios estaduais não precisem acompanhar essa 
decisão, porque a questão regional não permite. É isso 
que estamos discutindo.

Assim , o partido que deseja o projeto nacional 
vai pagar o preço nos Estados; o que quer projetos es-
taduais, que busca a maior bancada federal, vai pagar 
o preço também, que é perder seu tempo na televi-
são e apoiar outro candidato ou lançar um candidato 
nacional. Não podemos aceitar essa regra de, derru-
bada a verticalização, não haver preço para nada. O 
partido lança um candidato e nenhum Diretório esta-
dual precisa acompanhá-lo. Isso não pode ser votado 
porque prejudica nossa imagem, prejudica a estrutura 
política do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sras. e 
Srs. Deputados, a Presidência pretende orientar os 
trabalhos da Casa do dia de hoje da seguinte manei-
ra: prosseguir a discussão sobre a PEC da Verticali-
zação até às 13h; encerrar a presente sessão às 13h; 
dar início à sessão ordinária, como previsível, às 14h; 

encerrar a sessão ordinária, como também previsível, 
às 19h; e convocar para as 19h01min sessão extraor-
dinária para retomar a discussão e votação da PEC 
da Verticalização.

Esse é o ordenamento dos trabalhos que, acre-
dito, corresponde às necessidades da Casa no dia e 
noite de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Com a pa-
lavra o Deputado Alceu Collares, para discutir.

O SR. ALCEU COLLARES (PDT-RS. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, hoje assistimos a um espetáculo dantesco, 
caricatural, trágico e perverso: alguns líderes gover-
namentais, no rádio e na televisão, na imprensa, te-
ceram loas pelo salário mínimo de 350 reais. Alguns 
inclusive afirmaram categoricamente, sem nenhum 
constrangimento, que é o maior percentual dos últi-
mos 25 anos.

Ora, sabe-se que o salário mínimo é a vergonha 
nacional e o roubo oficializado por todos os Governos 
durante toda a história deste País, menos por Getú-
lio Vargas, que o criou para atender às necessidades 
básicas do trabalhador e de sua família: alimentação, 
habitação, previdência, lazer, uma série de funções. O 
salário mínimo não é apenas para o trabalhador. 

Vamos colocar na nossa mente a capacidade 
que cada um de nós teríamos se vivêssemos com um 
salário de 350 reais.

É fato comprovado que Lula prometeu dobrar o 
valor do salário mínimo. Quando prometeu, o dólar valia 
4 reais. Vi alguém abrindo os braços. Certamente está 
cansado de ouvir a verdade, e com ela não pode viver. 
Dobrar 200 dariam 400, pelo dólar atual. Vi a desfaçatez 
de um líder na televisão dizendo que o salário mínimo, 
hoje, corresponde a 150 dólares. Mas o que Lula pro-
meteu à população brasileira foi dobrar seu valor a 4 
reais o dólar. Que coisa incrível, Sr. Presidente!

O DIEESE, em suas pesquisas e estudos, che-
ga à conclusão de que o salário mínimo deveria ser 
de 1.200 reais. Quando dizem que a Previdência vai 
estourar, que a sociedade não pode pagar 500 reais 
de salário mínimo, é porque não estudam. Se fossem 
capazes de estudar esse sorvedouro, esse rio cauda-
loso da dívida externa, seria possível.

O PT tem de aprender isso, se quiser continuar 
Governo, ou vai ter do povo o aquele “sim” do referen-
do sobre desarmamento. Ali foi uma bela paulada que 
eles levaram.

Vejam bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados: o percentual de reajustamento desse salário 
mínimo – vergonha nacional – para o aposentado gente 
boa e para a pensionista gente boa não é o mesmo! 
Vinte e três milhões de aposentados e pensionistas 
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brasileiros têm sofrido, nos últimos 5 anos, defasagem 
em seus benefícios devido os percentuais aplicados 
para reajustar o salário mínimo. O deles tem sido a 
metade. Com essa metodologia, todos estão sendo 
prejudicados, sem dúvida alguma.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, termino aquilo que 
gostaria de dizer, e dito foi, tanto que não vi ninguém 
mais abrir os braços para nos contestar. O salário mí-
nimo é uma vergonha nacional e um roubo oficializado 
de mais de 46 milhões de trabalhadores, aposentados 
e pensionistas. Alguns se aposentaram com 5 salários 
mínimos e hoje recebem 1 apenas; pensionistas rece-
biam 4 salários mínimos e atualmente ganham 2.

E o PT prometeu defender os trabalhadores. 
Onde está a concepção dos compromissos assumi-
dos pelo partido?

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
José Thomaz Nonô, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Dimas Ramalho, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PPS.

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS-SP. Como Líder.) 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em meu nome, 
no da bancada do PPS e também no do Deputado Fer-
nando Estima, que tem base e domicílio eleitorais no 
Município de São Paulo, quero registrar a passagem 
do aniversário daquela cidade.

Sr. Presidente, hoje se comemora o Dia do Car-
teiro. Ressaltamos a relevância deste dia, para lembrar 
a importância dos Correios, em cuja ponta estão os 
carteiros, aqueles que levam mensagens por todo o 
território nacional, representando a instituição de maior 
credibilidade do País, segundo pesquisas de opinião.

Nós, do PPS, pretendemos votar pela derrubada 
do veto ao PLC nº 6, de 2002, e pela anistia a carteiros 
que foram demitidos injustamente.

Em nome da bancada do PPS, registro nossa 
homenagem aos Correios, mais especificamente aos 
carteiros, trabalhadores que sempre levam correspon-
dências com boas e más notícias a todos os rincões 
do País.

Pesquisas apontam, repito, que se há uma ins-
tituição que goze de credibilidade no País essa insti-
tuição são os Correios, injustamente citada na CPMI 
dos Correios, que não reconheceu a excelência do 
trabalho daquela grande instituição.

Sr. Presidente, em nome do PPS, presto minha 
saudação ao Município de São Paulo e aos cartei-
ros.

 O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 
falar contrariamente à matéria, concedo a palavra ao 
Deputado Durval Orlato. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao Deputado Luiz Sérgio.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao 
longo da crise política que atravessamos, devidamente 
acompanhada por todo o País, a sociedade brasileira 
ficou a reivindicar uma reforma política.

Esta Casa criou uma Comissão Especial para 
estudar a matéria, relatada pelo Deputado Ronaldo 
Caiado, do PFL de Goiás. Após vários debates, elabo-
rou-se uma proposta que nunca chegou a ser apreciada 
por este Plenário. Agora, no entanto, nós que partici-
pamos dos vários debates sobre uma ampla reforma 
política que pudesse limitar os gastos de campanha 
e moralizar o processo eleitoral, aqui estamos muito 
mais fazendo um arranjo em ano eleitoral do que pro-
priamente promovendo uma reforma política.

Até por uma questão de princípio vou votar con-
tra. Não é possível que este País não tenha 2 eleições 
seguidas com a mesma regra. Ou seja, a cada eleição 
se faz uma regra diferente para atender à lógica ime-
diata daqueles que querem manter os seus espaços 
políticos. 

A reforma política precisa ser feita tendo como 
diretriz o fortalecimento das instituições e da democra-
cia. A cada eleição, se elaborar uma nova legislação 
eleitoral, não cheira bem, não ajuda o Parlamento bra-
sileiro, nem o fortalecimento das instituições. 

Está claro que precisamos de uma reforma po-
lítica, mas que não seja para servir àqueles que têm 
mandatos, àqueles que querem única e exclusivamente 
manter e conquistar espaços políticos. Precisamos de 
uma reforma política ampla para fortalecer a democra-
cia e as instituições. Não consigo conceber que este 
País não possa ter 2 eleições seguidas com a mesma 
legislação. O cidadão, aquele que vota, tem dificulda-
des em entender a razão e o porquê de a cada eleição 
ter um novo regulamento. 

Os partidos políticos precisam ter projetos nacio-
nais. Os partidos políticos não podem ser arranjo ou 
agremiações ou elaborações de forças políticas com 
projetos localizados. Isso não fortalece o processo de-
mocrático brasileiro.

Dessa forma, Sr. Presidente, na minha bancada 
defendo a manutenção da atual legislação, que é pela 
verticalização. No plenário da Câmara dos Deputados 
vou votar pela manutenção da atual legislação, porque 
há uma outra questão de princípio envolvida: o próprio 
Parlamento modificar a regra eleitoral num ano eleito-
ral, cheira casuísmo. Não podemos, de forma alguma, 
colocar essa dúvida para a sociedade brasileira e muito 
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menos passar a imagem de que estamos legislando 
em causa própria.

Por isso, Sr. Presidente, defendo a não-modifi-
cação da legislação eleitoral. Se isso acontecer, vai 
ser questionado no Supremo Tribunal por algumas 
entidades. Vai-se criar uma nova polêmica. Longe de 
esclarecer e de clarear o processo eleitoral, vamos 
criar muito mais dúvidas e muito mais complicações, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 
falar a favor da matéria, tem a palavra o nobre Depu-
tado Renildo Calheiros. (Pausa.) .

Tem a palavra o nobre Deputado Ronaldo Caia-
do, que está inscrito para falar favoravelmente à PEC 
nº 548. S.Exa. declina?

O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, vamos votar na tarde de hoje uma emenda 
à Constituição para corrigir um casuísmo que vimos 
ser implantado por uma resolução do Tribunal Supe-
rior Eleitoral, no mês de fevereiro de 2002, há 7 meses 
das eleições.

A Lei nº 9.504, que normatiza as eleições em nos-
so País, jamais se referiu à verticalização, ou esteve no 
pensamento dos legisladores. É um desrespeito aos 
entes federados. Quando fala do caráter nacional de 
um partido quer dizer que o partido que tem de ter no 
mínimo 0,5% de assinaturas para poder ser registrado 
e distribuído em 9 Estados da Federação. Quando fala 
em circunscrição – onde se deve dar a coligação – nos 
lembra o Código Eleitoral, que é claro quando diz que 
na candidatura a Presidente a circunscrição é o País; 
nas eleições federais e estaduais a circunscrição é o 
Estado; nas eleições municipais a circunscrição é o 
próprio Município. 

Vejam, Sras. e Srs. Deputados, numa consulta fei-
ta, o Tribunal Superior Eleitoral se arvora de legislador, 
porque na Lei nº 9.504 não existe isso, exatamente a 
7 meses das eleições.

E o que estamos fazendo neste momento? Vamos 
votar uma emenda à Constituição, acrescentando nova 
redação ao § 1º do art. 17, para deixar claro e para não 
depender de mais nenhuma consulta e resolução do 
Tribunal Superior Eleitoral, que as coligações federais, 
em nível federal, nada tem a ver com a composição 
em nível de Estados e Municípios.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, chamo 
a atenção de V.Exas. para o seguinte: que verticalização 
é essa, para fortalecer partidos, se nós não votamos a 
reforma política? Que verticalização é essa, para for-
talecer os partidos políticos, onde essa verticalização 
não existe nas candidaturas, nas eleições municipais? 
Nós não temos verticalização nas eleições municipais. 

No Município pode-se fazer qualquer coisa, cada par-
tido pode coligar com quem quiser.

Agora , a verticalização só existe quando há 
uma candidatura nacional e candidaturas federais e 
estaduais. Por que isso? Onde está isso no texto da 
lei? O Tribunal Superior Eleitoral tem a prerrogativa 
de normatizar, de regulamentar, mas não tem o po-
der de legislar. 

Peço a atenção dos Srs. Parlamentares. Nós não 
votamos a reforma política até agora. V.Exas. já leram 
a Resolução nº 74, do Tribunal Superior Eleitoral, em 
relação a financiamento de campanhas eleitorais? 
Vale a pena ler. O que temos lá não são regras nem 
normas para inibir o caixa 2; o que temos lá são re-
gras e normas que vão acabar com o caixa 1, o caixa 
transparente das campanhas.

Eu pergunto aos Srs. Parlamentares: qual é a 
empresa ou cidadão que vai fazer uma doação para 
receber bônus, sabendo que, amanhã, qualquer de-
núncia poderá quebrar o seu sigilo bancário? Quem é 
que vai puxar para si auditoria da Receita Federal por 
ter feito uma doação oficial a uma candidatura que, 
amanhã, poderá receber uma denúncia?

Por isso, quero pedir às Sras. e aos Srs. Parla-
mentares, independentemente de sigla partidária, que 
reflitam e analisem essa PEC. Voto vinculado tivemos 
com João Figueiredo em 1982. Querem repetir agora 
o voto vinculado.

A verticalização só serve para inibir as candidatu-
ras em nível nacional. Elas só servem para fazer com 
que os partidos fiquem reféns de acordos feitos pela cú-
pula nacional de uma executiva, sem, na grande maioria 
das vezes, respeitar os interesses dos Estados.

Por isso peço aos Parlamentares que possamos, 
na tarde de hoje, atingir não só os 308 votos, mas, no 
segundo turno, votar rapidamente e mostrar ao País que 
temos respeito pelos entes federados, a fim de que cada 
Estado possa fazer a sua composição nas eleições de 
2006. E mais do que isso: a certeza de que essa PEC 
vai surtir efeitos para as eleições de 2006. 

Aquilo com que nos ameaçam hoje, dizendo que 
uma ADIN poderá ser julgada pelo Supremo, não proce-
de. Não discutimos aqui norma legal; queremos incluir 
na Constituição brasileira que as coligações nos Esta-
dos sejam independentes das coligações federais.

Por isso peço apoio às coligações para derrubar 
a verticalização na tarde de hoje.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 

falar contrariamente à matéria, concedo a palavra ao 
nobre Deputado Francisco Dornelles.
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O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP-RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, o 
art. 16 da Constituição Federal estabelece:

“Art. 16 “A lei que altere o processo eleitoral 
entrará em vigor na data da sua publicação, não se 
aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de 
sua vigência”. 

No dia 1º de outubro estava em vigor o art. 16 
da Constituição, de modo que qualquer modificação 
nesse artigo, seja ele modificado ou revogado, qual-
quer conseqüência dessa modificação ou revogação 
só poderá atingir eleições realizadas posteriormente 
à data em que houver sido ele modificado.

Sr. Presidente, a República e a Federação são 
cláusulas pétreas da Constituição, e alternância de po-
der faz parte da Federação e da República. Para termos 
alternância de poder válida, temos de ter regras muito 
claras. Se entendermos que podemos hoje mudar a 
Constituição, introduzir modificações constitucionais 
no processo eleitoral para vigorar na eleição de 2006, 
poderemos entender que 2 meses antes das eleição, 
1 mês antes das eleição, 2 dias antes da eleição, o 
processo eleitoral pode ser modificado.

Sr. Presidente, quem viveu 1982 deve se lembrar 
que 3 meses antes do pleito introduziram a vinculação 
de votos. Foi uma verdadeira calamidade, um verda-
deiro desastre.

O art. 16 da Constituição de 1988 procurou trazer 
segurança jurídica aos pleitos eleitorais, impedindo mo-
dificações a qualquer momento por pressão daqueles 
que detêm a força, que detêm o poder.

Por esse motivo, Sr. Presidente, entendo que 
qualquer modificação, qualquer aprovação, mesmo 
de emenda constitucional, que tenha conseqüências 
sobre o estabelecido no art. 16 não pode prevalecer 
para as eleições de 2006.

Posiciono-me contrariamente à aprovação da 
emenda constitucional.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 

discutir, concedo a palavra à nobre Deputada Juíza 
Denise Frossard, que falará a favor da matéria.

Deputada Juíza Denise Frossard, V.Exa. está 
inscrita.

A SRA. JUÍZA DENISE FROSSARD (PPS-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, estou aguardando a chegada do Deputado Roberto 
Freire, porque é S.Exa. é que irá falar favoravelmente 
à matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – En-
tão V.Exa. declina da inscrição? Porque S.Exa. o Depu-
tado Roberto Freire está inscrito.

A SRA. JUÍZA DENISE FROSSARD – Sim, per-
feito, declino.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Pois 
não, declina.

 O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Marcondes Gade-

lha, que falará contra a matéria.
O SR. MARCONDES GADELHA (PSB-PB. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres Sras. e Srs. 
Deputados, não se tenha sobre a aprovação da PEC nº 
548 o entendimento prosaico de que se trata apenas 
de uma carta de alforria ou, no outro extremo, de um 
convite à libertinagem política. Entenda-se tão-somente, 
Sr. Presidente, como o retorno da norma, ou do enten-
dimento da norma, ao seu leito natural, que é o etos, o 
comportamento político do povo brasileiro, essencial-
mente pluralista, fundado na convivência múltipla e no 
respeito, ou até no estímulo, à diversidade.

Ora, Sr. Presidente, a verticalização é uma tenta-
tiva de criar no País 2 eixos de ação política em torno 
dos quais gravitariam, como satélites, para não dizer 
como mariposas, as correntes minoritárias, acompa-
nhando-os em qualquer circunstância, incondicional-
mente e sem qualquer outra alternativa. A verticalização 
é, então, um Ersatz , um sucedâneo, uma metáfora 
do bipartidarismo, mas com todas as conseqüências 
práticas de um bipartidarismo.

Sr. Presidente, democracia se faz com qualquer 
número de partidos políticos. Mas num país jovem 
como o Brasil, com 180 milhões de habitantes, com 
estrutura federativa e com nuanças regionalistas bem 
visíveis, o modelo mais consentâneo historicamente 
provado é o sistema multipartidário.

Não se traga à colação o caso dos Estados Unidos 
da América do Norte. Dele não vou tratar, Sr. Presidente. 
O que importa é que no Brasil já se tentou implantar o 
bipartidarismo até pela força. Durante 20 anos, fomos 
submetidos a um guante de 2 opções políticas e ideo-
lógicas, mas o povo brasileiro e os atores políticos rea-
giram e, tão logo revogado o AI-5, tão logo retornadas 
as liberdades e as franquias democráticas, cuidaram 
de estabelecer um sistema multipartidário.

Mais ainda, complementou-se esse entendimento 
com uma nova legislação político-partidária e eleitoral, 
que reforça ainda mais a opção pelo multipartidaris-
mo, pela diversidade de opiniões, de divergências e 
de participação política. Aí está o voto em 2 turnos, Sr. 
Presidente. Segundo Maurice Duverger, a eleição em 
2 turnos favorece o sistema multipartidário.

Aí estão, Sr. Presidente, o sistema e a permissão 
de coligações, que também favorecem o multiparti-
darismo. Aí está, por fim, o abaixamento da cláusula 
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de barreira, que favorece a opção pela multiplicidade 
partidária.

Por essas razões, a opção que já foi tomada 
pelo povo brasileiro não pode ser submetida a essa 
ambigüidade de se ter toda uma estrutura legal, infra-
constitucional que favorece o multipartidarismo e uma 
norma constitucional verticalizadora que impõe um 
sistema bipartidário. Neste caso, sim, Sr. Presidente, 
estaríamos numa marcha de incoerência, de incom-
patibilidade, até de injuridicidade, eu diria, quanto à 
organização da técnica eleitoral deste País.

Em defesa, portanto, da diversidade de opinião e 
contra a pasteurização do pensamento político explícito 
na verticalização, o PSB, em reunião, aprovou majori-
tariamente a posição a favor da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 548, de 2002, contra, naturalmente, 
a verticalização, respeitando as discrepâncias internas, 
como manda a boa norma da convivência política.

Nossa posição, portanto, Sr. Presidente, é a favor 
da PEC nº 548.

 O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra, para falar contra a matéria, ao Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT-RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, só há democracia forte com partidos políticos 
fortes, e os partidos políticos só serão fortes quando 
lhes for assegurado o seu caráter nacional, já previsto 
na Carta Magna.

Os partidos políticos têm caráter nacional, e, 
nessa condição, não se admite que uma proposta de 
emenda constitucional casuística pretenda ampliar 
alianças as mais diversas, em âmbito estadual, muni-
cipal e distrital, contrariando regra básica da Consti-
tuição, expressa no inciso I do art. 17.

Poderia até entrar na discussão da constitucio-
nalidade dessa proposta de emenda à Constituição, 
porque há quem sustente que as questões que tratam 
de direitos políticos estão relacionadas com cláusulas 
constitucionais pétreas. Aqueles que assim pensam 
entendem que não é possível uma alteração dessa 
natureza.

Não quero entrar nesse mérito, quero ater-me ao 
argumento sobre o fortalecimento dos partidos políti-
cos e do processo democrático. Não é possível o que 
se vê hoje, essa proliferação de siglas e alianças as 
mais diversas, contrariando os estatutos, os dogmas 
e as linhas de ação partidária.

O que teremos na eleição presidencial deste ano? 
Uma aliança em âmbito nacional e outra em âmbito 
estadual, em cada unidade federativa.

O Partido dos Trabalhadores, que sempre de-
fendeu a fidelidade partidária e os partidos políticos 

com proposta, estatuto, em âmbito nacional, não pode 
aceitar essa proposta de emenda constitucional neste 
momento.

Não aceito também os argumentos daqueles que 
dizem que o Partido dos Trabalhadores está contra o 
Presidente Lula. Em absoluto, respeitamos a posição 
de nosso Presidente. S.Exa. é o nosso candidato à Pre-
sidência da República e vencerá as eleições em 2006. 
Não tenho dúvida quanto a isso. Tem S.Exa., evidente-
mente, uma base de sustentação política ampla.

Respeito os companheiros do PTB, do PP, do 
PPS, do PSB, do PCdoB, que não estão preocupa-
dos com a quebra da verticalização, mas, sim, com a 
cláusula de desempenho. Essa é a realidade. Vamos 
admiti-lo com honestidade. A quebra da verticaliza-
ção favorecerá a manutenção dos pequenos partidos 
dentro da regra, a vigorar nas eleições, da cláusula do 
desempenho. São questões que devem ser analisadas 
de forma distinta e separadamente.

Temos que defender uma ampla reforma políti-
ca em nosso País que signifique, em primeiro lugar, 
o fortalecimento dos partidos e a consagração da fi-
delidade partidária, bem como o fim do “troca-troca”, 
da corrupção e do caixa 2. Todas as propostas estão 
aí. Então, é muito importante que todo o processo de 
aprimoramento político-eleitoral avance.

Agora, enganaremos a sociedade brasileira se a 
reforma política, tão preconizada, tão defendida, res-
tringir-se única e exclusivamente à quebra da vertica-
lização, por casuísmo, por interesse.

Provavelmente , em 2010 – não sei se em 2008, 
por interesses partidários, seja conveniente realizar 
alianças em âmbito estadual e municipal. Aí vale tudo. 
Que País é este? Não existem regras estáveis, a Cons-
tituição parece ser um documento de periodicidade, 
pois temos de publicar a cada semana ou a cada mês 
regras que buscam alterá-la.

O meu voto será contra a aprovação desta PEC, 
que é casuística e atenta contra os partidos políticos 
em caráter nacional e, mais do que isso, atenta contra 
o próprio regime democrático. Só teremos a verdadeira 
democracia em nosso País com eleições livres, demo-
cráticas, periódicas, com partidos políticos fortes, com 
fidelidade partidária, mas principalmente com mecanis-
mos regidos pelo TSE que impeçam a corrupção elei-
toral, que sempre foi a regra em nosso País e avança 
a cada momento. Alguns querem considerar normais 
a prática de caixa 2 e outros sistemas.

Vamos derrotar a PEC que acaba com a verti-
calização.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A Pre-
sidência esclarece que encerrará esta sessão às 13h e 
manterá a lista de inscrição para a sessão das 19h.
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O Presidente Aldo Rebelo iniciará a sessão ordi-
nária às 14h e continuará a debater a desverticalização 
na sessão extraordinária, às 19h.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Rodrigo Maia, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PFL.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, aproveitando a oportunidade da sessão 
extraordinária para os debates da verticalização, ex-
ternarei minha posição sobre esse tema.

Muitos tentam tratar a verticalização como a for-
ma adequada para que as eleições tenham a coerên-
cia do partido nacional com suas seções regionais. 
Temos de avaliar, na verdade, se o instrumento da 
verticalização é adequado, primeiro, num país con-
tinental como o Brasil, com tantas desigualdades re-
gionais, com tantas realidades políticas distintas, e se 
o caminho da verticalização, de fato, organiza a vida 
político-eleitoral no País.

Ontem à noite, acompanhando noticiário que, na 
sua linha editorial, defende a manutenção da vertica-
lização, acompanhando o próprio texto do jornalista, 
observei que há uma incoerência.

Primeiro , como disse, as desigualdades regionais 
são imensas, e as realidades políticas são completa-
mente distintas. Obrigar, por exemplo, o PFL do Rio 
Grande do Sul a ter o mesmo tipo de aliança regional 
do PFL de Rondônia significa não entender e não co-
nhecer a política brasileira.

Na verdade, a verticalização limita a participação 
dos partidos políticos no processo eleitoral. É claro que al-
guns partidos que têm quadros para disputar as eleições 
de 2006, com a verticalização, ficarão pressionados a não 
lançar candidatura nacional, em função das realidades 
regionais. Assim, serão tolhidos partidos que poderiam 
disputar a eleição nacional com suas idéias, com seus 
quadros, em razão da realidade regional dos partidos 
políticos, daqueles partidos que não têm candidaturas 
favoritas ao pleito nacional não apenas nessa eleição, 
mas em qualquer uma. Serão impedidos de participar do 
processo eleitoral, porque a pressão dos Estados será 
muito mais forte. É claro que as eleições majoritárias 
são fundamentais nas eleições proporcionais.

Portanto, Sr. Presidente, no encerramento das dis-
cussões desta matéria, venho de forma clara expressar 
minha opinião. Penso que a verticalização atende apenas 
à vontade de alguns de criar uma bipolarização falsa no 
Brasil, porque isso não é verdadeiro. O que querem, na 
verdade, é criar um sistema de 2 partidos e de subsiste-
mas embaixo. Isso não é verdadeiro, não engrandece a 
democracia, nem aprofunda o debate de idéias nas elei-

ções majoritárias em âmbito nacional. Por isso temos essa 
convicção, independentemente das eleições de 2006. 

O PFL certamente não será o maior beneficiado 
com a queda da verticalização, mas tenho convicção 
de que esse é o caminho correto para que as eleições 
nacionais tenham o maior número possível de candi-
datos e que os partidos políticos, principalmente os 
menores, que terão maior dificuldade em atingir as 
cláusulas de barreira, possam de forma livre disputar 
as eleições de 2006 em âmbito nacional e, em âmbito 
regional, tenham respeitadas suas realidades.

Nós da Oposição temos em Brasília uma alian-
ça clara e que não necessariamente será confirmada 
para as eleições de 2006 com o PSDB. No âmbito re-
gional, muitos dos nossos Estados mantêm a mesma 
realidade, mas em alguns outros Estados as relações 
dos líderes regionais do PFL são completamente di-
vergentes da realidade do próprio PSDB. 

Mas não por isso haveria impedimento para que a 
realidade regional deixasse de ser garantida mediante 
aliança, que certamente já existe, do PFL com outros 
partidos nos Estados onde há divergência com o aliado 
nacional do PFL – que neste momento, na Oposição, 
é o PSDB. Como eu disse, isso não significa que nas 
eleições de 2006 o PFL e o PSDB estarão juntos.

Então, Sr. Presidente, é fundamental que a verti-
calização não seja mantida, porque assim os partidos 
políticos poderão, respeitadas suas realidades regionais, 
apresentar suas idéias e suas propostas em âmbito nacio-
nal. O que não podemos fazer é restringir o debate com 
mecanismo que inviabiliza a aliança, não por decisão dos 
partidos, e sim por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. 
Essa não foi uma determinação do Congresso Nacional, 
mas de Ministros, que na sua maior parte nunca dispu-
taram uma eleição, e com algumas “canetadas” acabam 
com um sistema que exclui o maior debate nacional, de 
forma completamente equivocada e radical.

Queremos o direito de pôr a matéria em votação. 
Tenho convicção de que será muito difícil que a ver-
ticalização não seja vencida hoje, com cerca de 330 
votos. É minha certeza, porque a queda da verticaliza-
ção, como eu disse, vai respeitar realidades regionais 
e principalmente dar liberdade para que o maior nú-
mero de partidos possa disputar o pleito nacional. Que 
essa realidade, hoje defendida principalmente pela elite 
paulista, de polarização entre 2 partidos – certamente 
o PT e o PSDB, ocorra por decisão dos eleitores, não 
por imposição do Tribunal Superior Eleitoral.

 O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.
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O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o pai-
nel será mantido para a sessão da tarde? Eu gostaria 
que fosse mantido.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Es-
clareço a V.Exa. que a Presidência vai encerrar a ses-
são, uma vez que seu prazo já se esgotou. Trata-se 
de sessão ordinária, não vamos considerar o mesmo 
painel. O painel será encerrado e, às 14h, reaberto, 
pois teremos sessão ordinária. 

A Presidência informa também que a intenção 
da Mesa é continuar esta discussão e, evidentemente, 
proceder à votação na sessão extraordinária, convo-
cada para as 19h de hoje.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
 O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Luciano Castro PL 
Suely Campos PP 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Eduardo Seabra PTB 
Gervásio Oliveira PMDB 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Jader Barbalho PMDB 
Nicias Ribeiro PSDB 
Wladimir Costa PMDB 
Total de Pará: 4

AMAZONAS

Humberto Michiles PL 
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Hamilton Casara PSDB 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia: 2

ACRE

Henrique Afonso PT 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Kátia Abreu PFL 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Antonio Joaquim PSDB 
João Castelo PSDB 
Luciano Leitoa PSB 
Neiva Moreira PDT 
Sebastião Madeira PSDB 
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

Antenor Naspolini PSDB 
Vicente Arruda PSDB 
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Marcelo Castro PMDB 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 3

PARAÍBA

Inaldo Leitão PL 
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Fernando Ferro PT 
Paulo Rubem Santiago PT 
Total de Pernambuco: 2

ALAGOAS

João Lyra PTB 
Rogério Teófilo PPS 
Total de Alagoas: 2

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL 
José Carlos Araújo PL 
José Rocha PFL 
Josias Gomes PT 
Milton Barbosa PSC 
Robério Nunes PFL 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 7

MINAS GERAIS

Cabo Júlio PMDB 
Carlos Melles PFL 
Cleuber Carneiro PTB 
Custódio Mattos PSDB 
Fernando Diniz PMDB 
Geraldo Thadeu PPS 
José Militão PTB 
Leonardo Mattos PV 
Maria Lúcia Cardoso PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Total de Minas Gerais: 10
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ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Marcus Vicente PTB 
Nilton Baiano PP 
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

André Costa PDT 
Bernardo Ariston PMDB 
Deley PSC 
Eduardo Paes PSDB 
Francisco Dornelles PP 
Itamar Serpa PSDB 
Jorge Bittar PT 
Julio Lopes PP 
Laura Carneiro PFL 
Moreira Franco PMDB 
Paulo Feijó PSDB 
Renato Cozzolino PDT 
Rodrigo Maia PFL 
Total de Rio de Janeiro: 13

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Aldo Rebelo PCdoB 
Angela Guadagnin PT 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Dimas Ramalho PPS 
João Paulo Cunha PT 
José Eduardo Cardozo PT 
Nelson Marquezelli PTB 
Orlando Fantazzini PSOL 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PTB 
Silvio Torres PSDB 
Wanderval Santos PL 
Xico Graziano PSDB 
Total de São Paulo: 16

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL 
Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PL 
José Roberto Arruda PFL 
Maninha PSOL 
Osório Adriano PFL 
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Sérgio Caiado PP 
Total de Goiás: 1

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Colombo PT 
Giacobo PL 
Odílio Balbinotti PMDB 
Oliveira Filho PL 
Total de Paraná: 5

SANTA CATARINA

Paulo Bauer PSDB 
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB 
Érico Ribeiro PP 
Júlio Redecker PSDB 
Kelly Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 4

 DEIXAM DE COMPARECER À SES-
SÃO OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Hélio Esteves PT 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Raimundo Santos PL 
Total de Pará:1

ACRE

Chicão Brígido PMDB 
João Tota PP 
Nilson Mourão PT 
Zico Bronzeado PT 
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Pastor Amarildo PSC 
Total de Tocantins: 1
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MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL 
Costa Ferreira PSC 
Pedro Novais PMDB 
Remi Trinta PL 
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

Almeida de Jesus PL 
Arnon Bezerra PTB 
Total de Ceará: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Ney Lopes PFL 
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
Armando Monteiro PTB 
Eduardo Campos PSB 
Joaquim Francisco PFL 
José Múcio Monteiro PTB 
Osvaldo Coelho PFL 
Renildo Calheiros PCdoB 
Salatiel Carvalho PFL 
Total de Pernambuco: 8

ALAGOAS

João Caldas PL 
Olavo Calheiros PMDB 
Total de Alagoas: 2

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Edson Duarte PV 
João Carlos Bacelar PL 
Jonival Lucas Junior PTB 
Nelson Pellegrino PT 
Severiano Alves PDT 
Walter Pinheiro PT 
Total de Bahia: 7

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Eliseu Resende PFL 
Isaías Silvestre PSB 
Ivo José PT 

Lael Varella PFL 
Marcello Siqueira PMDB 
Vittorio Medioli PV 
Total de Minas Gerais: 7

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Jair de Oliveira PMDB 
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB 
Elaine Costa PTB 
Fernando Gabeira PV 
Leonardo Picciani PMDB 
Vieira Reis PMR 
Total de Rio de Janeiro: 5

SÃO PAULO

Arlindo Chinaglia PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Celso Russomanno PP 
Durval Orlato PT 
Luiz Antonio Fleury PTB 
Mariângela Duarte PT 
Paulo Lima PMDB 
Robson Tuma PFL 
Telma de Souza PT 
Vicente Cascione PTB 
Total de São Paulo: 10

MATO GROSSO

Lino Rossi PP 
Wellington Fagundes PL 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Sigmaringa Seixas PT 
Wasny de Roure PT 
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Capitão Wayne PSDB 
Enio Tatico PL 
Jovair Arantes PTB 
Pedro Canedo PP 
Sandro Mabel PL 
Vilmar Rocha PFL 
Total de Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 1
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PARANÁ

Alex Canziani PTB 
Cezar Silvestri PPS 
Eduardo Sciarra PFL 
José Janene PP 
Total de Paraná: 4

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT 
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Eliseu Padilha PMDB 
Enio Bacci PDT 

Henrique Fontana PT 

Nelson Proença PPS 

Osvaldo Biolchi PMDB 

Paulo Gouvêa PL 

Pompeo de Mattos PDT 

Total de Rio Grande do Sul:7

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Está 

encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 1 

minuto.)

ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
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
CORONEL ALVES PL
DAVI ALCOLUMBRE PFL
DR. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
GERVÁSIO OLIVEIRA PMDB
HÉLIO ESTEVES PT
JANETE CAPIBERIBE PSB
Total de Amapá: 8

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
BABÁ PSOL
JADER BARBALHO PMDB
JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
NILSON PINTO PSDB
RAIMUNDO SANTOS PL
SOCORRO GOMES PCdoB
VIC PIRES FRANCO PFL
WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PSC
Total de Pará: 16

AMAZONAS

ÁTILA LINS PMDB
CARLOS SOUZA PP
FRANCISCO GARCIA PP
HUMBERTO MICHILES PL
LUPÉRCIO RAMOS PMDB
PAUDERNEY AVELINO PFL
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 8

Ata da 14ª Sessão, da 5ª Sessão Legislativa Extraordiná-
ria, da 52ª Legislatura, em 25 de janeiro de 2006

Presidência dos Srs. Aldo Rebelo, Presidente, Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, Lobbe 
Neto e Natan Donadon, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.
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RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PP
ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PL
NATAN DONADON PMDB
Total de Rondônia: 6

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB
JÚNIOR BETÃO PL
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB
Total de Acre: 4

TOCANTINS

ANA ALENCAR PL
DARCI COELHO PP
EDMUNDO GALDINO PSDB
KÁTIA ABREU PFL
MAURÍCIO RABELO PL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSC
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

ALBÉRICO FILHO PMDB
ANTONIO JOAQUIM PSDB
CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PSC
DR. RIBAMAR ALVES PSB
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSDB
LUCIANO LEITOA PSB
NEIVA MOREIRA PDT
NICE LOBÃO PFL
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
REMI TRINTA PL
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
WAGNER LAGO PDT
Total de Maranhão: 17

CEARÁ

ANDRÉ FIGUEIREDO PDT
ANÍBAL GOMES PMDB
ANTENOR NASPOLINI PSDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSB

ARNON BEZERRA PTB
BISMARCK MAIA PSDB
EUNÍCIO OLIVEIRA PMDB
GONZAGA MOTA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOÃO ALFREDO PSOL
JOSÉ LINHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
MANOEL SALVIANO PSDB
MARCELO TEIXEIRA PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 21

PIAUÍ

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PSB
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB
MUSSA DEMES PFL
NAZARENO FONTELES PT
PAES LANDIM PTB
SIMPLÍCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

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: 6

PARAÍBA

BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
DOMICIANO CABRAL PSDB
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PL
LÚCIA BRAGA PMDB
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PSB
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PL
WELLINGTON ROBERTO PL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 12
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PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
CARLOS BATATA PFL
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
FERNANDO FERRO PT
GONZAGA PATRIOTA PSB
JORGE GOMES PSB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
LUIZ PIAUHYLINO PDT
MARCOS DE JESUS PFL
MAURÍCIO RANDS PT
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: 19

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
HELENILDO RIBEIRO PSDB
JOÃO LYRA PTB
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PDT
OLAVO CALHEIROS PMDB
ROGÉRIO TEÓFILO PPS
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PL
IVAN PAIXÃO PPS
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PDT
JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
Total de Sergipe: 7

 BAHIA

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PFL
FERNANDO DE FABINHO PFL
GEDDEL VIEIRA LIMA PMDB
GERSON GABRIELLI PFL

GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO LEÃO PP
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PL
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: 34

MINAS GERAIS

ADEMIR CAMILO PDT
ALEXANDRE MAIA PMDB
ANA GUERRA PT
ARACELY DE PAULA PL
CABO JÚLIO PMDB
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
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
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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: 46

ESPÍRITO SANTO

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

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
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
JULIO LOPES PP
LAURA CARNEIRO PFL
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
RODRIGO MAIA PFL
SANDRO MATOS PTB
SIMÃO SESSIM PP
Total de Rio de Janeiro: 39

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
AMAURI GASQUES PL
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLIA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
ARY KARA PTB
CHICO SARDELLI PV
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO PMDB
DEVANIR RIBEIRO 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
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
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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
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PP
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO BERZOINI PT
ROBERTO GOUVEIA PT
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
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 59

 MATO GROSSO

CARLOS ABICALIL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
LINO ROSSI PP
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
TETÉ BEZERRA PMDB
WELLINGTON FAGUNDES PL
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PFL
JORGE PINHEIRO PL
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
MANINHA PSOL
OSÓRIO ADRIANO PFL
TATICO PTB
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

BARBOSA NETO PSB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LEANDRO VILELA PMDB

LUIZ BITTENCOURT PMDB
NEYDE APARECIDA PT
PEDRO CANEDO PP
PEDRO CHAVES PMDB
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
SANDRO MABEL PL
SÉRGIO CAIADO PP
Total de Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

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

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB
AIRTON ROVEDA PPS
ALEX CANZIANI PTB
ANDRÉ ZACHAROW PMDB
ASSIS MIGUEL DO COUTO 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
TAKAYAMA PMDB
VITORASSI PT
Total de Paraná: 23

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLITO MERSS PT
EDINHO BEZ PMDB
EDISON ANDRINO PMDB
FERNANDO CORUJA PPS
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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

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
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: 27

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista 
de presença registra na Casa o comparecimento de 
446 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. LEONARDO MONTEIRO, servindo como 
2° Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante-
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 

matéria sobre a mesa que deve ser lida antes do início 
do Pequeno Expediente:

“À luz do parecer da CCJC ao Recurso nº 242, 
de 22 de novembro de 2005, a Mesa deixa de enca-
minhar à publicação o parecer do Conselho de Ética 
à Representação nº 55/2005 “Contra o Sr. Vanderval 
Lima dos Santos, nome parlamentar Deputado Wan-
derval Santos, como incurso no art. 55, II, §§ 2º e 3º da 
Constituição Federal, combinado com o disposto nos 
arts. 4º, incisos I, IV e V, e 14, § 3º, do Código de Ética 
e Decoro Parlamentar, instituído pela Resolução 25, de 
10 de outubro de 2001, da Câmara dos Deputados”, 
em razão da apresentação do Recurso nº 260, de 25 
de janeiro de 2006, do Dep. Wanderval Santos.

Junte-se o Recurso nº 260/2006, ao Processo nº 
18, de 2005, instaurado por força da Representação 
nº 55 e encaminhe-se todo o processado à Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, tudo nos 
termos do art. 14, § 4º incisos VIII e IX do Código de 
Ética e Decoro Parlamentar”.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
 A SRA. MARIÂNGELA DUARTE – Sr. Presiden-

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

V.Exa. a palavra.
A SRA. MARIÂNGELA DUARTE (PT-SP. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, mais 
uma vez agradeço-lhe a sensibilidade, a compreensão 
e a deferência com que V.Exa. trata esta Deputada. 

Faço questão de registrar que cheguei à Câma-
ra às 7h45min. Fui a primeira a registrar o nome para 
falar no Pequeno Expediente, uma coisa rara. Antes 
mesmo de o funcionário responsável pelo registro 
chegar, eu estava sentada no lugar onde fica o livro. 
Depois me dirigi à reunião da Frente Parlamentar das 
Hepatites e dos Transplantes. Em seguida, à Comis-
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, da 
qual sou membro titular, e ainda à Comissão de Ciên-
cia e Tecnologia.
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Quando voltei ao meu gabinete, observei que 
estava havendo sessão. Quase virei o pé, porque corri 
mais de 800 metros para chegar ao plenário, e cheguei 
aqui um minuto após o encerramento de sessão que 
eu não sabia que estava sendo realizada. 

É muito doloroso, no período de convocação 
extraordinária, eu, presente na Casa, ter de justificar 
falta. Numa terça-feira, se tivermos um quorum de 462 
Deputados, na sessão da manhã de quarta-feira, sa-
bidamente dia de maior atividade nesta Casa, por não 
ter havido deliberação seria muito mais conveniente 
e correto manter o painel da sessão matutina, porque 
as votações serão efetivadas à tarde. Repito: é muito 
doloroso justificar falta que não houve, ainda mais no 
período da convocação extraordinária.

Então , nobres pares, agradeço a todos a compre-
ensão de me deixarem falar, porque isso me asfixia. 

Mais uma vez, Sr. Presidente, agradeço-lhe o 
companheirismo e a deferência com esta Deputada. 
Exatamente por estar trabalhando muito, não me dei 
conta da sessão, da qual não tinha conhecimento – não 
estava registrada na minha agenda, foi decidida no fim 
da noite. Eu não merecia justificar falta. 

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

face das explicações da ilustre Deputada Mariângela 
Duarte, corretas e fundamentadas – S.Exa. é uma pes-
soa que cumpre rigorosamente seu dever na instituição, 
a Presidência determina que se inclua na sessão da 
manhã o nome de S.Exa.

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

O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, parabenizo o Plenário pela aprovação em 
primeiro turno da PEC que cria o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais de Educação – FUNDEB.

Considerando aspectos gerais, o FUNDEB apre-
senta um avanço em relação ao FUNDEF, por atender 
os alunos de todos os níveis abaixo do superior. Além 
disso, define o aporte orçamentário e estabelece o es-
calonamento progressivo da verba. A duração do plano 
de 14 anos permite projetar objetivos com segurança 
e corrigir rumos.

Porém, só as promessas do FUNDEB não bas-
tam. É preciso que produza educação de qualidade 
em todos os níveis escolares, objetivo que somente 
pode ser alcançado através da contextualização das 
políticas públicas educacionais, quebrando a rigidez 
dos planos uniformes num país tão vasto e diverso, e 
da fiscalização rigorosa de sua aplicação.

A educação brasileira infantil, fundamental e mé-
dia ainda claudica, inane de investimento e de infra-
estrutura para buscar os melhores resultados de for-
mação. Considerando as dimensões, esse quadro é 
gravíssimo, abrindo uma grande interrogação sobre o 
futuro de milhões de brasileiros excluídos da forma-
ção adequada. 

É preciso cautela, uma vez que falhas do FUNDEF 
ainda não foram corrigidas. Entretanto, a aprovação da 
PEC produz um recomeço inspirativo de confiança, 
pois o FUNDEB cria a tricotomização educacional ao 
englobar o ensino infantil, o médio e o fundamental e 
traz em seu texto a síntese das discussões abalizadas 
de especialistas.

O maior investimento que se realiza num país é 
na educação. E o ano de 2006 começa com um aceno 
positivo desta Casa à educação nacional.

Muito obrigado.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o prolongado debate da sessão de ontem impe-
diu-me de ocupar a tribuna para registrar o transcurso 
do Dia do Aposentado e testemunhar à numerosa ca-
tegoria a comprovação do nosso reconhecimento pelo 
que fizeram, em suas respectivas áreas de atuação, 
em favor do progresso do nosso País.

Pretendemos homenagear todos aqueles que, 
afastados do serviço ativo, em suas atribuições, en-
frentam muitas vezes incompreensões e injustiças, 
sem que o Poder Público e a sociedade saibam retri-
buir-lhes o esforço que despenderam para cumprir os 
seus encargos nas administrações federal, estadual e 
municipal, bem assim na esfera privada.

Dentre eles mencionem-se os aposentados do 
INSS que, periodicamente, submetem-se a sacrifícios 
inauditos, enfrentando filas intermináveis, como agora 
acontece, para cumprimento da exigência de um reca-
dastramento que os obriga a permanecer nas agên-
cias bancárias para receber e entregar os formulários 
respectivos, que lhes garanta a continuidade dos re-
cebimentos subseqüentes.

Ontem, nos órgãos de comunicação social da 
Capital cearense, notas oficiais foram divulgadas, por 
entidades prestigiosas, realçando o evento e dando 
ao mesmo o sentido de grata efeméride que merece 
o regozijo da própria comunidade.

O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Pú-
blico Federal no Estado do Ceará (SINTSEF/CE) fez 
estampar nos jornais nota assinada por uma direção 
colegiada, vazada nos seguintes termos:

“SINTSEF 24 de Janeiro
Dia dos Aposentados
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Hoje, 24 de janeiro, é o Dia dos Aposentados. O 
Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Fe-
deral no Estado do Ceará (SINTSEF/CE), mantendo 
a sua tradição na luta em defesa dos trabalhadores, 
mais uma vez homenageia todos os aposentados e 
pensionistas. Esta data comemorativa nasceu da luta 
dos aposentados em busca dos seus direitos. Foi num 
dia 24 de janeiro, em 1923, que foi sancionada a Lei 
Eloy Chaves (Decreto nº 4682), que criou em cada 
uma das empresas de estradas de ferro existentes 
no país uma caixa de aposentadoria e pensões para 
os respectivos empregados – um marco histórico da 
Previdência Social.

No entanto, não há tanto o que comemorar. O go-
verno federal insiste maldosamente em não negociar 
o reajuste salarial para 2006, incluindo o reajuste de 
aposentados e pensionistas. Da mesma forma, recu-
sa negociação sobre a aplicação do plano de cargos, 
carreiras e salários (PCCS). O governo esquece que 
cometer a excrescência de obscurecer o princípio da 
paridade entre ativos, aposentados e pensionistas 
incorre em crime de responsabilidade, no tocante ao 
preceito constitucional da inobservância do que pre-
ceitua a Carta Magna brasileira: a isonomia.

O SINTSEF/CE, no intuito de resguardar o ir-
refutável direito desses prejudicados, tem envidado 
todo empenho e esforço, inclusive exigindo posição 
peremptória da CONDSEF: o que já tem ocorrido, com 
sua retirada da Mesa Nacional de Negociação, após o 
governo, por meio do Ministério do Planejamento, dei-
xar patente que não negocia a paridade. Por outro lado, 
as entidades que representam os trabalhadores, em 
especial os aposentados e pensionistas, têm o dever 
moral de dar início a uma mobilização nacional, com 
o objetivo de reverter a grave pretensão da adminis-
tração federal de discriminação clara e deslavada sem 
que avalie os prejuízos financeiros ou psicológicos que 
advirão de sua falta de sensibilidade e de vergonha.

Os aposentados e os pensionistas são trabalha-
dores e já fizeram a sua parte, ao contribuir para o de-
senvolvimento do Brasil. Por isso merecem respeito.

A Direção Colegiada”.
Sr. Presidente, com esse registro, busco cumpri-

mentar os aposentados do Ceará e das Unidades Fe-
deradas pela defluência, ontem, de seu dia nacional, 
reiterando a minha admiração por tudo que os mesmo 
fizeram, em prol de sua cidade, do nosso Estado e do 
Nordeste e do País.

Da mesma forma, rendo nosso tributo de reve-
rência ao Dia do Carteiro, categoria que, de forma 
devotada, permanente e obstinada presta excelentes 
serviços ao povo brasileiro na Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, uma empresa que, se esteve 

nesse instante em evidência desfavorável, não foi pela 
ação dos carteiros, mas por outros que, integrando a 
sua direção, procuraram macular uma tradicional enti-
dade que integra a Administração Pública Federal.

 O SR. GUILHERME MENEZES (PT-BA. Pronun-
cia o seguinte discurso:) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, foi anunciado ontem acordo entre o Go-
verno e as centrais sindicais, definindo o reajuste do 
valor do salário mínimo para R$350,00, a partir de 1º 
de abril deste ano. O acordo prevê, ainda, a correção 
da tabela do Imposto de Renda em 8%. Isso demons-
tra o amplo espaço de diálogo existente hoje entre o 
Governo Lula e os movimentos sociais, favorecendo 
o interesse público.

O novo valor do salário mínimo representa um 
crescimento da ordem de 13% em relação ao ano de 
2005, para um índice de inflação acumulado no ano 
de 5,69%. É a maior variação desde 1996, segundo 
estudo do Observatório do Mercado de Trabalho do 
Ministério do Trabalho e Emprego.

Em três anos, o valor nominal do salário mínimo 
aumentou 75,3%, passando de R$200,00, em janeiro 
de 2003, para R$350, em abril de 2006.

Entre janeiro de 1996 e dezembro de 2002, o 
IPCA – Índice de Preço ao Consumidor Amplo – va-
riou 63,94%, enquanto a tabela do Imposto de Renda 
foi corrigida em 17,5%, gerando um resíduo de 39,5%. 
De janeiro de 2003 a dezembro de 2005, a variação do 
IPCA foi de 24,3%, ao passo que a tabela do Imposto 
de Renda foi corrigida em 18,8%, sendo 10% em 2005 
e 8% em 2006, ficando um resíduo de 4,6%.

Em fevereiro de 2005, segundo o Boletim Esta-
tístico da Previdência Social, cerca de 14,5 milhões de 
benefícios previdenciários correspondiam exatamente 
a um salário mínimo.

Importante também é o fato de que, enquanto 
nas Regiões Sul e Sudeste os funcionários públicos 
municipais com rendimentos na faixa salarial de até 
um salário mínimo correspondem, respectivamente, a 
1,5% e 2,4% do total, na Região Norte esta participa-
ção é de 10,3%, e no Nordeste, de 23,5%.

O salário mínimo constitui-se, assim, um impor-
tante instrumento de distribuição de renda. A elevação 
do seu valor significa um crescimento na renda de par-
te significativa das famílias de baixo poder aquisitivo, 
com impacto direto sobre o nível da atividade econô-
mica, por meio dos efeitos decorrentes do aumento 
do consumo.

Isso demonstra a vocação do Governo Lula em 
respeitar acordos e centralizar seus esforços para a 
classe trabalhadora, principalmente para aqueles em 
maior fragilidade social, que são os que recebem salário 
mínimo, os subempregados e os desempregados.
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Obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho a esta tribuna para homenagear o Dia 
do Carteiro. A data resgata a memória da criação, em 
25 de janeiro de 1663, do Correio-Mor no Brasil, cujo 
primeiro titular foi Luiz Gomes da Matta Neto, que já 
era o Correio-Mor do Reino, em Portugal. Em 19 de 
dezembro do mesmo ano, foi nomeado para o cargo 
de assistente do Correio-Mor na Capitania do Rio de 
Janeiro o alferes João Cavaleiro Cardoso. Com o pas-
sar dos anos, o correio nacional veio se aprimorando 
para trazer à população brasileira maior credibilidade 
nos serviços. 

Hoje, detém, perante todos, o conceito de empre-
sa eficiente. Um dos grandes responsáveis por toda 
essa confiança adquirida são os carteiros, elementos 
básicos e indispensáveis ao serviço dos Correios. Por 
serem fundamentais ao bom funcionamento da estru-
tura dos Correios é de extrema importância dar-lhes 
condições dignas de trabalho.

Para distribuir diariamente cerca de 34 milhões 
de objetos, a Empresa Brasileira de Correios e Telégra-
fos conta hoje com um efetivo de aproximadamente 47 
mil carteiros, o que representa pouco mais de 47% do 
seu efetivo de aproximadamente 100 mil empregados. 
Esta atividade, antes reservada apenas aos homens, 
atualmente é executada, também, por pouco mais de 
3.500 mulheres. Ou seja, 8% dos carteiros pertencem 
ao sexo feminino.

Distribuídos por 681 Centros de Distribuição Do-
miciliária (local onde a carga postal é separada pelos 
carteiros por ordem de ruas e de numeração antes de 
saírem para a entrega em seus respectivos distritos) e 
mais 3.850 agências com distribuição domiciliária (são 
as agências pequenas que não contam com carteiros), 
os carteiros percorrem diariamente cerca de 233 mil 
quilômetros. Nessas percorridas diárias, cada carteiro 
entrega, em média, cerca de 1.247 objetos, visitando 
350 domicílios.

A sociedade tem uma relação de extrema confian-
ça com os carteiros. É o cartão de visita da empresa, 
aquele que fielmente cumpre a sua missão, e torna-se 
elo principal entre as pessoas, independentemente da 
distância, é, acima de tudo, um admirável ser humano. 
Diariamente, os carteiros passam por situações peri-
gosas para trazerem as notícias, sofrendo com isso, 
freqüentemente, casos de acidentes, ataques de ani-
mais, quedas e torções devido às condições geográfi-
cas diversas e até mesmo assaltos. Tramita na Câmara 
dos Deputados o Projeto de Lei nº 977, de 1999, que 
concede adicional de periculosidade aos carteiros, al-
terando o art. 193 da CLT. 

Outro projeto que tramita na Câmara dos Depu-
tados e está na pauta para ser votado nesta convo-
cação extraordinária é o Projeto de Lei nº 3.462, de 
2000, que concede anistia aos trabalhadores da ECT 
demitidos injustamente na greve de 1997. Precisamos, 
nobres companheiros, devolver a dignidade e cidada-
nia a todos esses companheiros que amargam essa 
injustiça há mais de 9 anos. Vamos aproveitar o Dia 
do Carteiro para presenteá-los com a aprovação do 
referido projeto, amenizando assim, os danos sofridos 
por este grupo de trabalhadores.

Sempre lutei pelos trabalhadores dos Correios e 
estou lutando também para que não façamos a grande 
loucura de quebrar o monopólio dos Correios. É inad-
missível privatizar uma empresa de grande importância 
social e que sempre deu lucro ao País. Os Correios 
são um patrimônio do povo brasileiro, por isso defen-
demos um correio público de qualidade. 

Junto com o Deputado Simão Sessim, que tam-
bém é da Baixada Fluminense, temos participado de 
várias passeatas reivindicando que os Correios não 
sejam privatizados. 

Quero parabenizar mais uma vez a todos da 
classe e reivindicar um plano concreto e eficaz para a 
proteção dos nossos carteiros, motivo de orgulho para 
a sociedade brasileira! (Palmas.)

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para 
tratar de outro assunto.

Sras. e Srs. Deputados, lamento a atitude do 
Ministério Público Federal, que, na pessoa do Sr. Pro-
curador Geral da República Antônio Fernando Souza 
ajuizou ação declaratória de inconstitucionalidade para 
que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitu-
cionais os arts. 13 e 14 da Lei Federal nº 11.204, que 
prorrogou os contratos dos 5.341 guardas de endemias 
da FUNASA no Estado do Rio de Janeiro.

Os agentes de combate à dengue da FUNASA 
no Estado do Rio de Janeiro, conhecidos como mata-
mosquitos, têm como marco inicial de sua história o ano 
de 1988, data em que o primeiro grupo fora contratado 
para combater um surto epidêmico que naquela época 
afetava a população fluminense. Na ocasião, foi criada 
uma comissão tripartite do SUDS, embrião do nosso 
atual Sistema Único de Saúde – SUS, responsável por 
realizar concurso para admitir aquela mão de obra.

No ano de 1991, a população era atingida por 
uma nova epidemia de dengue; mais uma vez, a so-
lução era contratar mata-mosquitos para combater 
o Aedes Aegypti, mosquito transmissor da doença. 
Diante da gravidade da situação, a então Secretaria de 
Administração Federal autorizou a extinta Superinten-
dência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM) a 
contratar pessoal constante de cadastro de aprovados 
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em concursos públicos realizados para ocupar cargos 
públicos em diversos órgãos da Administração Pública 
Federal e Estadual. O que foi feito, sendo contratados 
6 mil profissionais, o que rapidamente surtiu efeito e 
a doença foi debelada.

Logo, como resta comprovado, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, é inestimável o valor desses 
trabalhadores e trabalhadoras que inúmeros serviços 
têm prestado à saúde pública do Rio de Janeiro, en-
fim, do Estado, que é um dos principais cartões pos-
tais do Brasil.

Em 1999, os trabalhadores foram demitidos pelo 
então Ministro de Estado da Saúde José Serra. Logo, 
passaram a ser um dos símbolos da resistência e de 
luta pela reconquista da dignidade, que está intrinse-
camente ligada ao emprego. Apesar de nesta Casa 
Legislativa terem se levantado vozes de todos os par-
tidos em defesa da recontratação dessa mão-de-obra, 
o Governo Federal resolveu manter a medida, e com 
isso levou a população fluminense a sofrer com o pior 
surto de dengue da história, no ano de 2002, quan-
do foram ceifadas precocemente mais de 100 vidas, 
pessoas vítimas da forma mais grave da doença, o 
dengue hemorrágico.

No ano de 2003, o Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, como forma de reconhecer o inegável valor 
desses profissionais, decidiu por recontratar essa mão 
de obra. Assim sendo, enviou a esta Casa Medida Pro-
visória reintegrando esses trabalhadores aos quadros 
da Fundação Nacional de Saúde, por dois anos, prazo 
este que terminou em setembro do ano passado.

Para que os serviços não fossem interrompidos, 
sua Excelência o Senhor Presidente da República Luiz 
Inácio Lula da Silva enviou proposição a esta Câmara 
dos Deputados para prorrogação por mais dois anos da 
contratação temporária dessa mão-de-obra, prevendo, 
inclusive, que, no decorrer desse período, o Governo 
Federal e esta Casa Legislativa fossem capazes de 
buscar uma solução definitiva para regularizar a situ-
ação funcional desses trabalhadores.

Pois bem. A proposição foi aprovada pelas duas 
Casas do Congresso Nacional e sancionada pelo Pre-
sidente da República, sendo então transformada em 
lei, que agora o Ministério Público Federal quer ver 
declarada inconstitucional.

Na última sexta-feira, dia 20 de janeiro, o Presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, durante a sua visita oficial 
ao Município de Queimados, na Baixada Fluminense, 
ocasião em que o mesmo foi levar ao povo fluminense 
a boa notícia da liberação de recursos para a cons-
trução do Hospital Geral de Queimados, expressou a 
sua preocupação com a ação ajuizada pelo MPF com 

intuito de suspender a eficácia dos artigos da lei que 
prorrogou os contratos dos mata-mosquitos.

O Presidente da República disse ao povo flumi-
nense: “Eu confesso a vocês que, no momento em que 
o País vive uma situação em que ainda precisamos 
criar milhões de empregos para que a gente possa de-
finitivamente conquistar a cidadania do povo, a gente 
não pode aceitar sem uma discussão... Eu pedi para 
os Deputados conversarem com os procuradores para 
que a gente possa garantir a continuidade do trabalho 
de vocês até que a gente possa, definitivamente, regu-
larizar a situação, porque senão a contrapartida será 
fazer concurso. E fazer concurso sempre significa que 
um mais letrado, que não é mata-mosquito, vai passar 
no lugar de alguém que já é mata-mosquito. Apesar do 
concurso ser uma forma transparente, democrática e 
justa, nós sabemos que muitos não tiveram a oportuni-
dade de estudar como outros. Portanto, nós precisamos 
dar uma condição, tanto ao Governo Federal quanto a 
vocês e ao Ministério Público, um pouco de paciência 
enquanto nós encontramos uma solução sem ter que 
dispensar mulheres e homens que prestam um serviço 
inestimável a este País”.

Assim sendo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, propõe que saiamos daqui quantos Deputados 
e Deputadas que entendam a justeza dessa causa 
para ir ao Procurador Geral da República levar as nos-
sas preocupações com relação a esse tema, e pedir 
que o MPF aguarde que esta Casa, juntamente com 
o Poder Executivo, encontre a saída definitiva para re-
gularizar a situação desses agentes de endemias que 
trabalham no combate à dengue, leishmaniose, febre 
maculosa e inúmeras outras endemias que assolam 
a saúde do nosso povo.

Obrigado.
 O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, permitam-me fazer uma breve intervenção da 
tribuna desta Casa, em nome de dezenas de milhares 
de trabalhadores usuários da SuperVia, concessioná-
ria da malha ferroviária urbana, no trecho da Baixada 
Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro.

Encaminho, Sr. Presidente, expediente ao Se-
cretário Estadual de Transportes do Rio de Janeiro, Sr. 
Augusto Ariston, com cópia de manifesto de indignação 
da população de Nilópolis, sobretudo dos usuários da 
SuperVia, em virtude do fechamento da bilheteria da 
passarela de acesso à plataforma, que fica em frente 
à estação rodoviária daquela cidade.

Tenho recebido inúmeras queixas, não só de tra-
balhadores, mas, sobretudo, de pessoas idosas que 
também estão sendo submetidas a um sacrifício cruel, 
ou até mesmo desumano, ao percorrerem, obrigatoria-
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mente, uma distância maior, em torno de 200 metros, 
tendo de subir também dezenas de degraus de escadas 
excessivamente íngremes, para finalmente ter acesso 
à plataforma da estação de trem, e vice-versa.

Como morador daquela cidade, posso testemu-
nhar o absurdo da decisão. E, como ex-Prefeito de 
Nilópolis, posso ainda afirmar que a referida passare-
la foi construída exatamente para facilitar a vida da-
queles que buscam diariamente o acesso à estação 
ferroviária, através da rodoviária da cidade, que foi por 
mim construída.

Aproveito ainda a oportunidade para solicitar do 
Secretário Augusto Ariston – a quem reputo todos os 
predicados de homem público afinado com os anseios 
populares, que, além de tomar as providências que se 
façam necessárias para atender a esse nosso apelo, 
também estude a viabilidade de levar a passarela por 
cima da Avenida Getúlio Moura, livrando, assim, os 
transeuntes dos transtornos e riscos provocados pelo 
trânsito intenso na perigosa pista de rolamento daquela 
malha rodoviária da cidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente!
 O SR. DR. HELENO (PSC-RJ. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, no ano de seu sexagésimo primeiro aniversário, é 
com muito orgulho que assomo à tribuna deste plenário 
para falar sobre a GEAP – Fundação de Seguridade 
Social, uma entidade fechada de previdência comple-
mentar, sem fins lucrativos, que atende a mais de 670 
mil servidores públicos e seus familiares.

Para se ter uma idéia do trabalho realizado pela 
GEAP, é importante destacar que ela não pratica pre-
ços diferenciados por idade, não considera doença 
preexistente e oferece cobertura a todas as doenças 
independente de normatização da Agência Nacional 
de Saúde Complementar. A distribuição etária do pla-
no GEAPSaúde se concentra nos maiores de 60 anos, 
assistindo também aposentados e pensionistas do 
Regime Geral de Previdência Social, com uma média 
salarial de R$531,83.

O papel da GEAP ficou muito mais valorizado 
quando soubemos da inexistência de monopólio na 
prestação de assistência à saúde do funcionalismo 
público federal e que a sua receita é composta por 
65% das contribuições dos servidores e pelo per capita 
da União, que representa 35%, sendo a maior parte 
dos seus recursos de origem privada, provenientes de 
adesão opcional.

Existem alguns dados importantes sobre a GEAP 
que não gostaria de me furtar em sua abordagem neste 
meu pronunciamento, como por exemplo: que a GEAP, 
como entidade fechada de previdência complementar, 
é impedida de participar de qualquer tipo de processo 

licitatório; que a adesão do funcionário à GEAP é vo-
luntária; que a gestão da GEAP é exercida pelos ser-
vidores públicos e suas patrocinadoras e que a legiti-
midade para escolher o plano de saúde é prerrogativa 
do servidor e de seu órgão patrocinador.

Gostaria de registrar, Sr. Presidente, que recebi 
relatório da GEAP, no qual a sua Diretoria Executiva 
contesta o relatório divulgado pelo Sub-Relator da 
CPMI dos Correios, em que consta uma suposta per-
da de R$ 24,8 milhões no período compreendido entre 
2000 e 2005. Segundo a GEAP, o relatório parcial da 
CPMI contém suposições a partir de dados estimados 
que sequer abrangem a complexidade do mercado 
de investimentos. “Do patrimônio da GEAP, 35% são 
administrados internamente e 65% administrados por 
instituições financeiras respeitadas no mercado, como 
Itaú, Safra, Boston, entre outras”.

À guisa de esclarecimentos, a GEAP informou 
que, na renda fixa, se apurou de janeiro de 2000 a 
agosto de 2005 a rentabilidade de 166,02%, superan-
do o referencial de juros do mercado que acumulou 
163,66%, estando ela com 2,36% acima da meta do 
CDI. No tocante à renda variável, a GEAP acumulou 
no mesmo período rentabilidade de 68,86%, enquanto 
que a BOVESPA apresentou variação de 64,44; ficou 
portanto a GEAP 4,42% acima da meta. Na rentabili-
dade consolidada atuarial, ficou 24,12 acima da exigi-
bilidade, concluindo-se portanto que ela não incorreu 
em qualquer prejuízo em virtude de aplicação em tí-
tulos privados (risco de crédito) no período de janeiro 
de 2000 a agosto de 2005.

É importante registrar que a GEAP declara não 
ter efetuado diretamente qualquer operação de derivati-
vos na BM&F. E que as operações foram realizadas por 
fundos de investimentos administrados por instituições 
financeiras. Acrescenta também em seu relatório que, 
ao que tudo indica, as informações contidas no relatório 
da CPMI contemplam somente parte das operações, o 
que impede a apuração correta do resultado. Quando 
se trata de operações com derivativos, é necessário 
avaliar a estrutura completa de cada operação.

Para encerrar este meu pronunciamento, Sr. Pre-
sidente, gostaria de enfatizar que na evolução patrimo-
nial da GEAP, a Fundação registrou um salto da 53ª 
posição no ranking da ABRAPP – Associação Brasileira 
das Entidades Fechadas de Previdência Complemen-
tar, em dezembro de 1999, para a 37ª posição no final 
de 2004, com um superávit de R$ 264 milhões, o que 
vem corroborar o seu sucesso. 

Por essa razão, queremos parabenizar a GEAP 
e todos os que compõem seus Conselhos, Diretoria 
Executiva, na pessoa da Dra. Regina Ribeiro Parizi 
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Carvalho, e demais que direta ou indiretamente traba-
lham para o sucesso da Fundação.

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado.
 O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB-PA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, ao longo de vários 
mandatos, tenho denunciado desta tribuna a perma-
nente ameaça de conflitos na região sul do Pará na 
disputa pela posse da terra. Cheguei até a responsa-
bilizar o Presidente da República, o Ministro do De-
senvolvimento Agrário e o Presidente do INCRA pelo 
que viesse a ocorrer.

Hoje , mais do que nunca, estou preocupadís-
simo, Sr. Presidente, porque a rodovia PA-279 está 
ocupada por produtores rurais, na altura do Município 
de Ourilândia do Norte.

Esse produtores pretendem dialogar com o IN-
CRA, a fim de chegarem a um entendimento. Segun-
do os acampados, eles estão ameaçados de despejo 
de suas terras, onde mantêm um rebanho bovino de 
aproximadamente 200 mil cabeças. Onde colocar esse 
gado? O que fazer com as benfeitorias implantadas?

Sr. Presidente, o momento é da maior gravidade. 
Apelo ao Sr. Ministro do Desenvolvimento Agrário, ao 
Presidente do INCRA e à Superintendente de Marabá, 
pessoa sensata e sensível, que determinem o deslo-
camento imediato e urgente de técnicos para discutir 
o assunto com os acampados, que são produtores 
rurais, na rodovia PA-279, a fim de encontrar uma so-
lução pacífica para um conflito que pode redundar em 
mortes. Não queremos isso. O Estado do Pará também 
não quer continuar a ser visto apenas pelo o episódio 
de Eldorado de Carajás, que poderá se repetir senão 
houver bom senso, equilíbrio e respeito às prerrogativas 
e aos direitos constitucionais de cada cidadão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ocupo esta tribuna para divulgar recente notícia 
veiculada na mídia, dando conta de que, a partir de 
2006, as empresas de telefonia fixa oferecerão gra-
tuitamente a lista das ligações locais e determinarão 
também o custo e a duração de cada chamada. Mas 
isso só será possível agora porque, de janeiro em 
diante, as ligações locais serão cobradas por minutos, 
e não mais por pulsos, como é atualmente. Por isso, 
a intervenção da Agência Nacional de Telecomunica-
ções (ANATEL) a favor da publicação das chamadas 
e das tarifas é de suma importância para os direitos 
do consumidor. 

Registro que apresentei o Projeto de Lei nº 1.985, 
de 1999, que já foi aprovado por unanimidade na CCTCI 
– Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 

Informática da Câmara dos Deputados e, atualmente, 
está tramitando na Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (CCJC). O projeto introduz novo 
artigo na Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, com o 
objetivo de tornar obrigatória a divulgação das tarifas 
utilizadas pelas prestadoras de serviço telefônico fixo 
comutado e de serviço móvel celular.

Essa nova política adotada pela ANATEL vai ao 
encontro do meu projeto e, conseqüentemente, ao 
encontro do interesse dos consumidores, pois, dessa 
forma, será possível saber, pela conta telefônica, que 
operadoras oferecem os melhores serviços.

A nova forma de cobrança das ligações locais 
agora merece especial atenção dos consumidores, 
pois será possível saber, pela conta telefônica, quais 
são as operadoras que oferecem os melhores serviços 
– o preço do minuto para ligação local será definido 
pela própria ANATEL. Devemos ficar atentos para que 
não sejam violados os direitos da população e para 
que as empresas de telefonia cumpram seus deveres, 
conforme anunciado.

Outrossim, registre-se que considero uma vitó-
ria a ANATEL ter-se sensibilizado com essa questão 
e parabenizo o Ministro das Comunicações, Senador 
Hélio Costa, que, aliás, vem fazendo excelente admi-
nistração. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. ROGÉRIO TEÓFILO (PPS-AL. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero registrar, neste instante, os meus 
votos de parabéns a todos que representam hoje a 
Universidade Federal de Alagoas, pela comemoração 
dos seus 45 anos de existência. Congratulo-me princi-
palmente com a Magnífica Reitora, Profa. Ana Dayse, 
com o quadro docente e com todos os seus alunos e 
funcionários.

A implantação de uma Universidade Federal em 
qualquer Estado, e em Alagoas não foi diferente, marcou 
um salto para o desenvolvimento de uma região, a partir 
da formação de mão-de-obra qualificada e do ingresso 
desses profissionais no mercado de trabalho.

Hoje, a Universidade Federal de Alagoas está in-
serida realmente na sociedade, por meio de parcerias 
públicas com o Governo Estadual e administrações 
municipais, com empresas privadas, num total de 600 
convênios, ainda com instituições filantrópicas e outras 
entidades e representações da sociedade civil.

Digo que a UFAL assumiu o seu papel fora do 
seu espaço físico, dando sua parcela de contribuição 
com a pesquisa e extensão da universidade, para a 
aplicabilidade do conhecimento teórico e da produção 
científica.
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A UFAL hoje mantém 35 cursos de graduação, 
distribuídos nas áreas de ciências exatas e tecnoló-
gicas, ciências da saúde e ciências humanas. A Uni-
versidade também desenvolve 16 cursos de pós gra-
duação, sendo 13 em mestrado e 3 doutorado, além 
das 24 especializações. Todos esses cursos envolvem 
cerca de 12 mil alunos.

A Universidade Federal de Alagoas, no entanto, 
precisou ampliar o seu atendimento à população ala-
goana que reside no interior do Estado, porque mais 
da metade dos candidatos às vagas na UFAL são de 
origem interiorana.

Consciente dessa necessidade urgente de inte-
riorização da universidade pública foi que apresentei 
requerimento à Câmara e Indicação ao Ministério da 
Educação para implantar um campus da UFAL em Ara-
piraca, com mais 3 pólos, distribuídos nos Municípios 
de Palmeira dos Índios, Penedo e Viçosa.

Minha luta coincidiu com o propósito do Governo 
Federal de promover a interiorização de universidades 
federais, o que resultou na concretização do sonho 
deste Parlamentar alagoano, que contou com apoios 
fundamentais, desde a reitora Ana Dayse, que, jun-
to com o corpo técnico da Universidade, elaborou o 
competente projeto de interiorização, além da bancada 
alagoana na Câmara e no Senado.

Tenho orgulho de participar desse projeto de in-
teriorização, porque também estudei na UFAL e quero 
que as populações dos rincões do meu Estado tenham 
as mesmas oportunidades, sem precisar sair de suas 
cidades para estudar.

O Campus Universitário de Arapiraca foi o primeiro 
grande passo da interiorização do ensino universitário 
público em Alagoas. Ele funcionará com 16 cursos, sen-
do 11 na cidade de Arapiraca e os outros 5 distribuídos 
nos três pólos —Palmeira, Penedo e Viçosa.

Quero finalizar este pronunciamento dizendo que 
estarei sempre disposto a contribuir para a educação 
nacional e do meu Estado e, principalmente, com a 
Universidade Federal de Alagoas.

Mais uma vez, parabenizo a nossa Universidade 
Federal de Alagoas, a todos que dela fazem parte, e a 
sociedade alagoana pelos 45 anos de luta pela educa-
ção e o desenvolvimento do nosso Estado. 

 O SR. LEODEGAR TISCOSKI (PP-SC. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, registro hoje 
o transcurso do Dia do Aposentado.

Sras. e Srs. Deputados, atendendo a uma su-
gestão da Câmara de Vereadores de Pomerode – um 
dos Municípios mais progressistas de Santa Catarina, 
apresento projeto de lei à esta Casa que julgo virá cor-
rigir uma enorme injustiça que desde 1999 vem sendo 

cometida contra os segurados da Previdência Social 
no ato da respectiva aposentadoria. 

No referido projeto de lei, proponho a elimina-
ção, no cálculo da aposentadoria, dos efeitos do fator 
previdenciário, que foi instituído com o objetivo de in-
duzir o trabalhador a postergar ao máximo possível o 
exercício do direito à aposentadoria.

Ao longo da sua história, a Previdência Social 
no Brasil caracterizou-se, dentre uma série de outras 
circunstâncias, por três situações absolutamente dis-
tintas e antagônicas, mas todas elas provocativas de 
uma enorme revolta popular.

A primeira situação diz respeito às falcatruas 
provocadas pelos mais diferentes agentes: desde os 
empregadores que sonegam as contribuições devidas, 
passando por funcionários corruptos e falsários com-
petentes, chegando até a representantes da Justiça, 
como foi o caso daquele Juiz de Direito que, conde-
nado, ainda cumpre sentença em prisões do Rio de 
Janeiro. 

A segunda situação diz respeito aos enormes 
privilégios criados ao longo do tempo para beneficiar 
esta ou aquela categoria, seja por méritos profissionais, 
seja por situações específicas, seja ainda por perse-
guições oficiais, fruto do autoritarismo que se instalou 
no País. Não me cabe julgar o mérito de tais privilé-
gios. Cabe, isso sim, protestar contra a forma como 
tais privilégios são pagos: eles são pagos às custas do 
trabalhador, que vê os seus proventos serem reduzi-
dos ano após ano por culpa de um déficit que aqueles 
privilégios ajudam a engordar. Se o Governo deseja 
criar privilégios e se a sociedade concorda com eles, 
então que eles sejam pagos com dotações orçamen-
tárias específicas; jamais com mais sacrifícios para a 
classe trabalhadora.

A terceira situação refere-se aos milhões de se-
gurados que, cumpridas as exigências legais, defron-
tam-se com proventos absolutamente incompatíveis 
com as dezenas e dezenas de anos de contribuição. 
Não faz muito tempo que o salário de contribuição era 
calculado sobre 20 salários mínimos e sobre este mon-
tante eram calculados os proventos. De uma hora para 
outra, a referência foi reduzida a 10 salários mínimos e 
sobre ela calculados os proventos. Todo o excedente de 
anos e anos de contribuição ficou perdido para milhões 
e milhões de trabalhadores, que, compulsoriamente, 
foram enquadrados na nova sistemática sem qualquer 
espécie de indenização pelo esforço adicional.

Em 1999, esgotadas todas as maldades para re-
duzir ainda mais os proventos da classe trabalhadora, 
a burocracia oficial criou o Fator Previdenciário, que 
nada mais é do que uma nova artimanha – quase uma 
gincana – que tem o fantástico poder de inibir o exercí-



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 04153 

cio de um direito por uma vã expectativa de, num futuro 
próximo, melhorar os proventos da aposentadoria. 

Na justificação ao projeto de lei, saliento que o 
objetivo do fator previdenciário, quando foi criado, era 
o de levar o segurado a adiar a decisão de se aposen-
tar, para continuar contribuindo, na expectativa de um 
acréscimo de renda na aposentadoria. Mas os dados 
de expectativa de vida trouxeram variações que os 
segurados não esperavam. A tábua de mortalidade di-
vulgada em 1º de dezembro de 2003, referente ao ano 
de 2002, trouxe um aumento médio de 11,8% para a 
expectativa de sobrevida, se forem tomados todos os 
valores da tábua completa. O resultado disso é uma 
renda do benefício em média 15,8% menor devido à 
redução do fator previdenciário, no caso das mulheres, 
de 60 anos, e, dos homens, de 65 anos. 

Que culpa tem o segurado se a expectativa de 
vida do povo brasileiro se amplia a cada ano? E o que 
isso tem a ver com o patrimônio previdenciário que ele 
construiu ao longo da sua vida produtiva? E que culpa 
tem ele se os administradores do seu patrimônio não 
têm a necessária competência para fazê-lo render em 
níveis capazes de pagar os respectivos proventos?

Com todo o respeito aos que pensam diferente, 
devo dizer que, na minha concepção, a previdência não 
pode ser observada nem como um favor do Governo 
e nem como um direito absoluto do trabalhador; ela 
deve ser a resultante de um patrimônio econômico que 
foi gradualmente construído pelo trabalhador, com a 
parceria do seu empregador, ao longo de toda a sua 
vida produtiva. Uma vez concluída a sua vida produti-
va e satisfeitos os requisitos legais, o trabalhador de-
verá ser beneficiário do patrimônio que ele construiu: 
sem qualquer privilégio adicional às custas de outros 
trabalhadores, mas também sem quaisquer reduções 
provocadas por quem foi inepto para administrar a 
consolidação daquele patrimônio.

Espero sinceramente, Sr. Presidente, que a apro-
vação desse projeto de lei contribua para a melhoria da 
qualidade de vida de milhões e milhões de brasileiros 
que, após a dedicação de toda uma vida ao trabalho, 
possam, ao gozar o merecido descanso, usufruir do 
patrimônio que lhes pertence. 

Muito obrigado.
 O SR. CORIOLANO SALES (PFL-BA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho à tribuna 
fazer um registro rápido. Hoje, às 16h, será instalada 
a 1ª Vara da Justiça Federal em Jequié, e, amanhã, 
por seu turno, a 1ª Vara da Justiça Federal em Vitó-
ria da Conquista. Esses importantes Municípios da 
região sudoeste da Bahia, depois de longos anos de 
luta histórica, conseguem a implantação de Vara da 
Justiça Federal.

Orgulho-me de ter iniciado a luta na Câmara dos 
Deputados e ainda mais de ter sido Relator do Projeto 
de Lei nº 5.756, de 2001, referendado na outra Casa 
do Congresso Nacional, onde foi Relator o eminente 
Senador César Borges.

Portanto, deixo aqui o registro de parabéns às 2 
comunidades.

 A SRA. THELMA DE OLIVEIRA (PSDB-MT. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero apenas 
registrar que estou apresentando à Mesa indicação ao 
Ministro da Educação para a criação de um programa 
de orientação e atendimento à adolescente grávida nas 
escolas da rede de ensino médio e fundamental dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O objetivo dessa indicação é prevenir a gravidez 
precoce entre as alunas da rede pública de ensino no 
Brasil. Hoje, mais de 1 milhão de adolescentes dão à 
luz a cada ano, o que corresponde a 20% do total de 
nascidos vivos.

Pesquisas demonstram que, apesar de estar cain-
do no Brasil, a taxa de fecundidade vem aumentando na 
faixa etária de 15 a 18 anos. Há questões relacionadas 
a complicações no parto, aborto ou gravidez.

Essa medida contribuirá para a diminuição da 
evasão escolar de meninas que, por estarem grávi-
das, não terem nenhum apoio ou onde deixar os filhos, 
abandonam a escola.

Eu e a Deputada Maria do Rosário trabalhamos 
muito por ocasião da CPMI da Exploração Sexual e 
percebemos o alto índice de gestação indesejada en-
tre adolescentes grávidas. Entendemos que a escola 
é o espaço fundamental para realizarmos essa trans-
formação.

Como nosso projeto nesse sentido infelizmente 
não foi aprovado por questão de constitucionalidade, 
estamos apresentando proposta indicativa ao Ministro 
da Educação.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
 O SR. LINCOLN PORTELA (PL-MG. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, as cidades históri-
cas de Minas Gerais vêm se firmando como um dos 
maiores destinos turísticos do País. A constatação, 
feita por diversas empresas do setor, engloba tanto o 
turismo interno quanto o de estrangeiros. Ouro Preto, 
Tiradentes, São João del Rei e outras cidades pularam 
do sétimo para o quinto lugar em número de turistas 
oriundos de outros países.

Os visitantes dessas aprazíveis cidades mineiras 
não acorrem para lá apenas nos períodos tradicionais 
do fim de ano e do Carnaval. É cada vez mais freqüente 
a presença deles em todas as épocas do ano.

Alguns dos fatores para esse acréscimo são bas-
tante conhecidos. Por exemplo, a revitalização das ma-
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rias-fumaças, como a que interliga a Estrada Imperial a 
Tiradentes; o investimento das comunidades locais na 
melhoria da infra-estrutura; e, sobretudo, a adoção das 
cidades pelos seus habitantes. Nesse caso, os morado-
res locais, de todas as idades, abraçaram integralmente 
a vocação turística de suas cidades, adotando políticas 
de responsabilização comunitária pela preservação e 
divulgação de seus riquíssimos patrimônios e a ma-
neira fraterna de receber seus visitantes.

Parabenizo o Governador Aécio Neves, que tem 
incentivado muito o turismo em Minas Gerais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ocupo a tribuna para expor minhas expectativas, no 
campo da política nacional e mesmo no da regional, 
quanto aos interesses da população que represento, 
em meu terceiro mandato de Deputado Federal, dos 
Municípios do norte, noroeste e centro-norte fluminen-
ses. Infelizmente, nesse aspecto, nos últimos meses 
tem sido possível obter poucas notícias positivas.

Tenho dito, em diferentes oportunidades, que a 
minha postura, enquanto homem público, é a favor da 
conciliação, do diálogo. Pretendo que essa seja uma 
tônica generalizada neste ano que se inicia, de im-
portantes decisões para o destino do Brasil, por força 
das eleições para a Presidência da República, para 
Governos dos Estados e para a escolha de Deputados 
Federais, Deputados Estaduais e Senadores.

Espero, Sr. Presidente, que possamos, a rigor, 
desenvolver maturidade política, oferecendo ao povo 
brasileiro a chance de ver surgir finalmente, por força 
do Governo Federal e mesmo do Governo do Estado 
do Rio de Janeiro, uma nova realidade. Que se assista 
ao tão propalado processo de igualdade social prome-
tido pelo PT, à geração de 10 milhões de empregos em 
ritmo mais intenso do que o atual, que produziu menos 
de 4 milhões de postos formais de trabalho novos.

Não podemos mais, sem sombra de dúvida, as-
sistir ao desgastante desdobrar permanente de cri-
ses, como as enfrentadas pelo Governo Federal, por 
erros administrativos, por suspeitas e denúncias de 
irregularidades. Não podemos mais permitir que o 
País perca um ano inteiro neste lamaçal da paralisia 
política, porque, quando o Governo pára, quem sofre 
é a população, que vê sustadas suas expectativas de 
melhorar suas condições de vida.

O Presidente Luiz Lula da Silva foi eleito devido 
a uma forte campanha de marketing, que construiu 
a imagem de um político de origem popular, humil-
de, que, alçado ao comando maior da Nação, teria a 
oportunidade de levar o Brasil a um patamar seguro 
de desenvolvimento, com menor carga tributária, com 

maior disponibilidade de crédito para o pequeno e mi-
croempreendedores.

Isso não ocorreu em 2003 nem em 2004, na 
dimensão da demanda existente. E todos nós, brasi-
leiros – seja os cidadãos comuns, seja os políticos, 
sabemos como foi improdutivo, infelizmente, o ano de 
2005, em função dos problemas que cercaram o Pre-
sidente Lula, sufocado pelos erros de seus colabora-
dores de governo.

No aspecto regional, Sr. Presidente, destaco que 
o povo do Estado do Rio de Janeiro não foi contem-
plado, como merecia, com as notícias que poderiam, 
de forma contundente, resultar na mudança do perfil 
socioeconômico do interior fluminense. 

Entre essas notícias, cito, por exemplo, a da de-
finição, pela PETROBRAS e pelo Governo Federal, da 
escolha do local onde será instalada a nova refinaria, 
no Estado, em uma disputa que envolve Municípios 
de regiões distintas, como a Baixada Fluminense, al-
tamente industrializada, e o Norte Fluminense.

Passamos todo o ano de 2005 envolvidos com 
essa disputa, e não foi possível, ainda, presenciar o 
desfecho desse enredo, que envolve, em nossa con-
cepção, uma questão mais do que política. Trata-se de 
um projeto de ordem técnica. Dentro desse conceito, 
não há como negar que o norte do Estado do Rio de 
Janeiro, por ser o maior produtor de petróleo do Brasil 
e pela proximidade com os campos de produção, é a 
melhor escolha para a realização do empreendimento, 
principalmente se considerarmos o elevado índice de 
saturação da zona industrial da Baixada Fluminense.

Tudo é muito mais difícil quando o diálogo é subs-
tituído pelo posicionamento excludente e belicoso, como 
foi possível presenciar, ao longo de 2005, em diferentes 
oportunidades, no relacionamento entre o Governo Fe-
deral e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, nesse 
projeto de instalação da refinaria, que representa a 
redenção econômica do interior fluminense. 

Acreditamos que o acirramento dos ânimos não 
ajudou no desenrolar do projeto. Desejamos que, neste 
ano complicado, de eleições para Presidente, as maté-
rias de interesse coletivo não sejam prejudicadas por 
questões de ordem particular.

Reitero que vou atuar com todo empenho e de-
dicação a serviço do povo do Brasil, do Estado do Rio 
de Janeiro, dos Municípios da região que represento. 
Entendo que, na verdade, é com o uso de minha voz 
nesta tribuna que posso, ao menos, expor as necessi-
dades de milhões de pessoas carentes, que dependem 
de um canal para a defesa de seus interesses. Este 
Parlamentar não se nega a exercer esse papel.

Sr. Presidente, preocupa-me, volto a insistir, a de-
cisão da PETROBRAS e do Governo Federal, quanto 
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à localização da nova refinaria no Estado do Rio de 
Janeiro.

É fundamental que a decisão seja técnica. Existe 
um lobby legítimo dos Parlamentares da Baixada Flu-
minense, dos Prefeitos, mas o Governo Federal e prin-
cipalmente a PETROBRAS não podem deixar-se levar 
por lobbies. Não acredito que a PETROBRAS, com a 
sua história, vá tomar decisão baseada no grito.

Espero que o Presidente Lula seja rigoroso e 
cauteloso, mas me preocupa a proximidade do mo-
mento eleitoral. Se for técnica, a decisão será a favor 
do Rio de Janeiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pes-
soas que me ouvem neste momento, parabenizo o 
Governo Lula, o Ministério dos Transportes, o DNIT 
pelo trabalho realizado – ainda em fase de finalização 
– nas 2 maiores rodovias não pavimentadas do País: 
a BR-163, Cuiabá—Santarém, e a BR-230, Transama-
zônica, no Estado do Pará.

Pela primeira vez, nos últimos 30 anos, essas 
rodovias receberam considerável volume de recursos, 
no momento correto, para sua recuperação. Há mais 
de 20 anos o povo vivia em atoleiros, logo na chega-
da das chuvas. A recuperação somente foi possível na 
hora certa porque aprovamos, ainda em agosto, uma 
medida provisória que garantiu os recursos. Se depen-
dêssemos de projeto de lei de crédito suplementar, ele 
talvez tivesse sido votado em dezembro, e de novo os 
recursos estariam sendo aplicados ou desperdiçados 
debaixo das chuvas.

Os nossos adversários, que batizaram as restau-
rações, conservações e recuperações de rodovias de 
operação tapa-buracos, estão desesperados, exata-
mente porque não conseguem demonstrar para o povo 
brasileiro onde foi parar o dinheiro das privatizações. 
Ele deveria ter sido utilizado para restaurar as rodovias, 
mas não o foi nem para tapar os buracos.

Sr. Presidente, vou pedir ao Governo que, em 
maio ou junho, edite outra medida provisória para 
que a Amazônia receba recursos no momento certo 
para recuperação das rodovias não-pavimentadas da 
região.

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

fôssemos seguir rigorosamente o tempo destinado 
aos pronunciamentos dados como lido e às breves 
comunicações – de apenas meia hora, que seria o 
certo, ninguém poderia usar mais da palavra. O tem-
po concedido a cada Parlamentar, nessa fase, é de 1 
minuto. Ao usar 2 ou 3 minutos, o Deputado retira o 
tempo dos demais.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Pastor Frankem-
bergen.

O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB-RR. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, hoje comemoramos o Dia dos Correios e 
Telégrafos e o Dia do Carteiro.

A criação do Correio brasileiro se deu em 25 de 
janeiro de 1663. Seu primeiro titular foi Luiz Gomes da 
Matta Neto. Ele foi também o Correio-Mor do Reino, em 
Portugal. Com a sua nomeação, começou a funcionar 
o Correio no Brasil. 

Paulo Bregaro, encarregado de entregar ao Prín-
cipe D. Pedro notícias de Portugal, que ensejaram a 
Independência do Brasil, é o grande Patrono dos Cor-
reios. Seguindo a recomendação do Conselheiro José 
Bonifácio de Andrada e Silva, tornou-se um notório 
carteiro. E até hoje as palavras de Bonifácio sinteti-
zam o compromisso dos Correios: “Arrebente e estafe 
quantos cavalos necessários, mas entregue a carta 
com toda a urgência”. E assim agem os carteiros até 
hoje: com responsabilidade, lealdade e compromisso 
com a população.

Desde o seu surgimento, os Correios assumiram 
a responsabilidade de ser uma empresa séria, que 
sempre procurou adequar-se ao desenvolvimento do 
País, auxiliando no seu progresso.

De acordo com os Correios, a ECT possui um 
efetivo de 47.176 carteiros, distribuídos por 681 cen-
tros de distribuição domiciliária. 

Os carteiros percorrem diariamente cerca de 233 
mil quilômetros. No seu trajeto diário, cada um deles 
entrega, em média, 1.247 objetos, visitando 350 do-
micílios.

Além de seu trabalho típico de entrega de corres-
pondências, eles têm participado de ações de cidadania 
desenvolvidas em todos os Estados. Como exemplo, 
podemos citar alguns projetos: Projeto Carteiro Ami-
go – Incentivo ao Aleitamento Materno; Projeto Papai 
Noel nos Correios (excelente iniciativa; leva brinque-
dos doados a crianças carentes); além de outros que 
envolvem informação sobre doenças.

Os Correios e os carteiros são exemplos de en-
gajamento, de compromisso com o social. São amigos 
verdadeiros do povo brasileiro e do País.

Parabenizo esse dignos cidadãos e essa empre-
sa que tanto tem feito pelo Brasil.

Com muita honra faço este discurso, porque, no 
início da década de 80, trabalhei nos Correios, nos 
teleimpressores, e também como carteiro.

Obrigado, carteiros de todo o País. Que Deus os 
abençoe e ilumine.

Era o que tinha a dizer.
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 A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB-
RJ. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, há al-
guns dias apresentei projeto para tornar estáveis os 
agentes comunitários de endemias que trabalham há 
mais de 9 anos pela FUNASA.

Manifesto minha satisfação em ter mais 2 alia-
dos nesse projeto. Na semana passada, em visita à 
Baixada Fluminense, minha região, o Presidente Lula 
e o Ministro Saraiva Felipe garantiram que os mata-
mosquitos não serão dispensados.

Espero que realmente possamos aprovar o pro-
jeto e tornar estáveis esses funcionários que tanto 
servem à população, principalmente no controle das 
endemias.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
no início do ano 2004, a Região Sul do País foi dura-
mente castigada pela estiagem. O fato, infelizmente, 
voltou a repetir-se mais acentuadamente durante o 
verão (final de 2004, início de 2005). Em 2006, mais 
uma vez, vive-se sob nova ameaça, o que prejudica 
sobremaneira o setor primário da economia gaúcha.

Em 2004, inúmeros foram os Municípios gaúchos 
que decretaram Situação de Emergência. Eles obtive-
ram o reconhecimento e a homologação dessa situação 
anormal junto aos órgãos competentes, inclusive junto 
ao Ministério da Integração Nacional (Defesa Civil).

Devido àquela situação, após os debates políticos 
estabelecidos, foi celebrado o Convênio nº 163/2004-
MIN-SEDEC, sobre o Processo nº 5905000131/2004-77, 
entre o Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Se-
cretária de Obras Públicas e Saneamento (SOPS), e 
a União, por meio do Ministério supracitado, na cifra 
de R$ 1.808.599,30. O recurso seria transferido pela 
SOPS aos 57 Municípios que tiveram seus projetos 
devidamente apresentados e aprovados, para implanta-
ção de redes de adução d’água no meio rural. Do valor 
conveniado, R$994.371,22 foram pagos, contemplan-
do 33 Municípios. Por sua vez, o saldo remanescente 
de R$814.228,08 até a presente data não foi liberado, 
restando 24 Municípios sem receber.

Questões de ordem técnica tiveram de ser sanea-
das pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por 
intermédio da Secretaria Estadual competente (SOPS), 
juntamente com as prestações de contas dos Muni-
cípios que já foram contemplados, cujo trabalho está 
concluso e aprovado junto ao mencionado Ministério. 
Nada mais resta a fazer a não ser pleitear a liberação 
para os Municípios que aguardam a segunda e última 
parcela do convênio.

Tais trabalhos (apresentação de documentos, 
prestações de contas e acertos técnicos) foram moro-
sos, sem que houvesse culpa dos 24 Municípios que 

ainda não receberam, pois o assunto envolvia somen-
te o Ministério e o Governo Estadual, mas finalmente 
foram concluídos, podendo haver, então, a liberação 
do saldo remanescente supracitado. Apesar de tar-
dios, visto que se tratava de recursos emergenciais, 
tais recursos virão beneficiar, e muito, as famílias que 
aguardam há anos a disponibilização de água potável 
em suas residências, no meio rural.

Trata-se de justa medida de saúde pública e de 
inclusão social, pois os beneficiários são, na sua grande 
maioria, famílias carentes, que não possuem sequer 
meios de ter uma vida digna, a não ser com o apoio 
do Poder Público. 

Os Municípios já estão investindo em melhorias 
e construção de unidades habitacionais, em estradas, 
em educação, em saúde, em agricultura e em outras 
áreas, sendo essencial a imediata liberação do saldo 
conveniado, que virá atender à demanda em 24 Mu-
nicípios gaúchos.

Assim sendo, solicito ao Ministro Ciro Gomes 
a adoção de medidas necessárias para a liberação 
desses recursos, visto que, agora, aparentemente, só 
depende da vontade política do Governo. Caso contrá-
rio, haverá o risco de o intenso verão gaúcho, que já 
se apresenta como o mais quente da história recente, 
provocar mais estragos, antes mesmo de as soluções 
para os danos passados serem implementadas.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o jornal Folha de 

S.Paulo, um dos mais conceituados do País, assumiu 
corajosamente, em editorial, posição a favor do fim da 
verticalização. 

No sistema vigente, fruto de interposição da lei 
emanada do Tribunal Superior Eleitoral, em 2002, as 
alianças entre partidos para o pleito presidencial não 
podem ser desrespeitadas nas eleições para Gover-
nos de Estado.

Segundo a Folha, as diferenças regionais não 
deveriam ser negligenciadas pela lei eleitoral. O Brasil 
tem a dimensão de um continente, e os arranjos po-
líticos refletem realidades locais, frutos de evoluções 
históricas peculiares, que não se repetem em todo o 
País. É preferível uma regra liberal, que permita a essa 
realidade assimétrica expressar-se, à tutela que tenta 
“corrigir” o regionalismo. É melhor deixar ao jogo das 
forças políticas e ao eleitorado o trabalho de depurar 
os partidos brasileiros. Esse processo poderá resultar, 
ao longo do tempo, no reforço do caráter nacional e 
programático das principais agremiações. Mas tam-
bém pode consagrar o modelo atual, em que algumas 
legendas são mais inteiriças, enquanto outras têm in-
serções regionais muito diferentes entre si.
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A democracia requer tempo, rotina e maior grau 
de liberdade possível para amadurecer. Por isso, a 
verticalização deveria ser derrubada.

Essa opinião da Folha, com a qual compartilho, 
também encontra respaldo em especialistas. Cientistas 
políticos ouvidos pelo jornal afirmam que a verticaliza-
ção não fez com que as coligações passassem a ser 
baseadas em programas de governo comuns. Segundo 
eles, isso nem poderia ter acontecido, porque as linhas 
que orientam as disputas políticas e eleitorais no País 
passam principalmente pelos Estados.

“A verticalização é um problema grave, porque 
tenta impor aos partidos coligações que podem fazer 
sentido no âmbito nacional, não no regional”, afirma 
Fábio Wanderley Reis, professor emérito de Ciência 
Política da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Segundo ele, a configuração das alianças de-
pende das condições em que são feitos os acordos 
entre as grandes forças nacionais e as forças locais, 
abrigadas nos partidos médios e pequenos.

Para o sistema político brasileiro, o mais impor-
tante eleitoralmente são os Estados, que são a unidade 
pela qual se elegem Deputados Federais e Estaduais 
e senadores, afirma Fernando Limongi, cientista po-
lítico e presidente do CEBRAP (Centro Brasileiro de 
Análise e Planejamento).

Muito obrigado.
 A SRA. SELMA SCHONS (PT-PR. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
esta Casa acabou de aprovar a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 415, de 2005, que cria o FUNDEB, 
destinado a financiar a educação básica como um todo. 
O principal mérito do Fundo é suceder e aperfeiçoar 
o atual FUNDEF. 

Com a aprovação do FUNDEB, lança-se um novo 
olhar sobre a escola pública. O FUNDEF financia ape-
nas o ensino fundamental. Com o FUNDEB, investir-
se-á na educação infantil, no ensino fundamental, no 
ensino médio e na educação de jovens e adultos. O 
novo Fundo atenderá, em suas necessidades especí-
ficas, diversas realidades dos alunos 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 
complementação da União, são destinados ao paga-
mento dos salários dos profissionais do magistério, 
em exercício. 

Além de garantir mais recursos para a remune-
ração dos professores, o FUNDEB abrirá mais vagas 

nas escolas, especialmente na pré-escola, no ensino 
médio 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 (2006-2019), o FUN-
DEB será implantado de forma gradativa. Atualmen-
te, 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 ob-
jetivo é atender 47,2 milhões de alunos, com investi-
mentos públicos anuais de 50,4 bilhões de reais – 4,3 
bilhões de reais provenientes da União.

Na condição de educadora, confesso que deposi-
to grande esperança em 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 qualidade e 
universalização do ensino básico finalmente serão 
atacados de frente pelos governantes brasileiros, na 
esfera federal, estadual ou municipal. O Governo Lula 
está cumprindo sua parte ao colocar em prática uma 
proposta de financiamento 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 representa uma gran-
de vitória dos pais e dos educadores brasileiros, es-
pecialmente da educação infantil, e de todos aqueles 
que compreendem a importância da educação infantil 
no processo formativo do ser humano.

Assim como o FUNDEB vai permitir o aporte de 
mais recursos no ensino básico, também gostaria de 
ver o investimento de mais recursos no ensino supe-
rior 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 ainda as vagas nas universidades brasileiras, 
apresentei a esta Casa uma PEC que cria o FUNDES 
– Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Superior, destinada a disciplinar os inves-
timentos públicos no setor e a induzir mais recursos 
para as universidades federais, estaduais e municipais. 
Quando aprovada, a proposta ampliará de 18% para 
25% os recursos da União vinculados à manutenção e 
ao desenvolvimento da educação, e ainda institui uma 
contribuição social destinada especificamente à educa-
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ção superior pública, a ser paga pelos que foram bene-
ficiados 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 a frente.

Finalmente, Sr. Presidente, registro que a histó-
rica vitória representada pela aprovação do FUNDEB 
na noite de hoje foi precedida pela coragem e visão 
de futuro do ex-Deputado Padre Roque Zimmermann. 
S.Exa. apresentou, em 1999, a PEC nº 112, que pre-
via a implantação do Fundo de Educação do Ensino 
Básico, ou seja, o FUNDEB. Por 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.

Registro minha satisfação com a aprovação do 
projeto do FUNDEB. Agradeço aos professores e aos 
Deputados de Legislaturas anteriores que participa-
ram dessa luta.

Sr. Presidente, agora que regulamentamos a pro-
fissão do agente de saúde, estou apresentando um 
projeto na Casa que prevê que esse profissional tam-
bém tenha a função de agente ambiental. Trata-se de 
uma proposta para trabalharmos de forma preventiva 
a questão das endemias. Gostaríamos que ela viesse 
à Mesa o mais rápido possível.

Muito obrigada.
 O SR. GERALDO RESENDE (PPS-MS. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, encaminhei à Ministra-
Chefe da Casa Civil da Presidência da República e ao 
Ministro dos Transportes requerimento de informações 
acerca das licitações relativas à operação tapa-buracos 
realizada nas rodovias federais brasileiras. 

Sras. e Srs. Deputados, a mais nova e atrasada 
ação do Governo Federal tem dado motivos a todo tipo 
de discussão. Refiro-me à operação tapa-buracos em 
várias estradas do Brasil. 

O que de pronto chama a atenção é a falta de 
licitação que dê sustentação legal à execução de vá-
rias dessas obras. Uma das justificativas do Departa-
mento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, que 
editou portaria sobre as obras a serem realizadas, é 
que existem trechos já licitados. 

Isso significa que já existia dotação orçamentária 
própria, cuja fonte é outra que não a estabelecida a 
partir da Medida Provisória nº 266/05, que aprovamos 
nesta Casa, sem emendas, abrindo crédito extraordiná-

rio de R$673,6 milhões para os Ministérios dos Trans-
portes, da Integração Nacional e das Cidades.

Ora, é notório para quem entende minimamente 
de administração pública que os créditos extraordiná-
rios são abertos em situações extremas, imprevisíveis e 
urgentes. Bem, se há trechos amparados por processo 
licitatório em andamento ou quiçá encerrado, então es-
tamos diante de situações absolutamente previstas. 

Ademais, outro aspecto da administração pública 
é que não se abre licitação sem a indicação da conta 
orçamentária pela qual vão correr suas despesas, a 
qual necessariamente tem de dispor de recursos sufi-
cientes para pagar o que se contrata. Isso é tão básico 
que até me avexa falar aqui diante de tão experiente 
e sapiente corpo parlamentar. 

Aliás, o próprio Presidente do Tribunal de Con-
tas da União, Ministro Adylson Motta, tem manifestado 
sua estranheza pela falta de licitação perpetrada em 
algumas das obras de tapa-buracos, por evidente-
mente não se tratar de situação que inspire qualquer 
imprevisibilidade.

É de se lembrar que o TCU já interpelou, no ano 
passado, tanto o Ministério dos Transportes, através 
do DNIT, quanto a própria Casa Civil, acerca dos mé-
todos e critérios na definição das estradas a serem 
restauradas e na condução das obras, especialmente 
no que concerne aos processos administrativos perti-
nentes. Ocorre que o prazo para a resposta fluiu sem 
qualquer manifestação do Governo Federal. Seria isso 
sintomático?

O que nos move em interferências contundentes 
acerca da operação tapa-buracos é a possibilidade 
de demanda caríssima para toda a cadeia produtiva 
nacional e também para a população em geral, que 
dia-a-dia perde parentes e amigos nas BRs, ser usa-
da como cortina para toda a sorte de mau uso ou até 
de transferência duvidosa de dinheiro público para a 
iniciativa privada.

Basta atentarmos para as manchetes dos perió-
dicos nacionais dos últimos dias, em que se vislumbra 
vergonhoso e inaceitável favorecimento a financiadores 
de campanhas e a “amigos do rei”.

Estaremos bastante vigilantes e exigiremos que 
essas obras paliativas, diga-se de passagem, sejam 
conduzidas de acordo com as regras legais e morais, 
zelando-se pelo melhor preço e pela qualidade técni-
ca adequada.

Entendemos que esta será a postura também dos 
órgãos institucionais de fiscalização da coisa pública, 
como o Tribunal de Contas da União e o Ministério 
Público Federal.
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Este é o fulcro dos requerimentos que, nesta 
oportunidade, apresentamos à Mesa Diretora desta 
Casa.

Nunca é demais lembrar que entramos em ano 
eleitoral, e é inevitável a associação que se faz entre 
essa operação e as pretensões políticas de manuten-
ção do poder, o que em todos desperta ainda mais 
atenção para a estrita lisura no trato de quantias vul-
tosas como as que estarão envolvidas nessa ação 
necessária, porém tardia.

Gratos pela atenção.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Feu Rosa..

DISCURSO DO SR. DEPUTADO FEU 
ROSA QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PU-
BLICADO.

O SR. ADELOR VIEIRA (PMDB-SC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
estamos apresentando à Casa projeto de lei comple-
mentar que altera a Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000, para definir o limite de despesas de 
pessoal diferenciado para a área de saúde. Atualmente, 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a administração 
municipal só pode gastar com despesa de pessoal até 
o percentual de 60% dos recursos. Estamos estenden-
do, exclusivamente na área da saúde, para até 75% do 
total dos recursos, incluídos nesse montante no mínimo 
15% das receitas correntes municipais.

Muito obrigado.
 A SRA. MARIÂNGELA DUARTE (PT-SP. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, justo no momen-
to em que está tão exposta, a Câmara dos Deputados 
ontem fez história. Numa terça-feira, em período de 
convocação extraordinária, por 457 votos favoráveis 
e 5 contrários, aprovamos a PEC do FUNDEB, o que 
será, sem dúvida, a terceira revolução na área da 
educação. 

Nos últimos 80 anos, a primeira grande revolução 
na educação ocorreu quando Anísio Teixeira, na década 
de 30, instituiu o sistema público de educação. E já se 
pensava num FUNDEB. Mais tarde, Paulo Freire não 
permitiu que se esquecesse o que é alfabetização. E 
agora o Governo Lula, apoiado pela quase unanimi-
dade da Comissão de Educação e desta Casa, obtém 
essa vitória. 

Já podemos dizer que a Câmara dos Deputados 
fez história, porque criou sistema único de educação. 
Dissemos ontem ao povo brasileiro que a educação 
básica e obrigatória não é mais dos 7 aos 14 anos de 
idade, mas até os 18 anos de idade.

Governo Federal, Estados e Municípios contri-
buirão para a composição do Fundo. E a correção 
será anual, para não se repetir o que ocorre com o 
FUNDEF.

Sras. e Srs. Parlamentares, ontem fizemos a 
terceira revolução no ensino público do País, repito. 
A educação básica agora abrange creche, pré-esco-
la, ensinos fundamental, médio, de jovens e adultos. 
A proposta tinha sido vetada pelo então Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Até hoje o veto não foi 
derrubado. Quilombolas e indígenas também estão 
incluídos. 

Parabenizo a Casa, que, com presteza, no perí-
odo de maior achincalhe contra o Legislativo e com o 
quorum de 462 Deputados, aprovou ontem a PEC do 
FUNDEB em primeiro turno. 

Por último, Sr. Presidente, agradeço o empe-
nho do Ministro que não é do meu partido, mas do 
Governo. Aqui trabalhamos na semana em que se 
comemoram o Natal e o Ano Novo, ou seja, até o 
dia 23 de dezembro de 2005. Foi impressionante; 
não sei como conseguimos. Agradeço também à as-
sessoria do Ministério da Saúde pelo incansável e 
competente trabalho, bem como aos Srs. Durvalino 
e Sidney, do Ministério do Turismo, e aos Srs. Sady 
Carnot e Inácio Aihara. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a 
transcrição nos Anais desta Casa de artigo sobre 
a comemoração do primeiro ano da retomada do 
Projeto Rondon. Parabenizo o General Arantes pela 
iniciativa. Serão atendidos, nesta nova etapa, em 
2006, mil estudantes de 67 universidades. Apenas na 
minha região, 3 universidades participam do projeto. 
Então , é mais um crédito à formação permanente 
dos nossos jovens. 

Peço-lhe ainda que autorize a transcrição nos 
Anais da Casa de reportagem sobre a participação 
de mil competidores internacionais na 15ª edição do 
Triatlo Internacional de Santos, que ocorrerá no dia 
12 de fevereiro.

Sr. Presidente, encaminhei à Comissão de Re-
lações Exteriores e de Defesa Nacional requerimento 
de instalação de comissão externa para participar das 
comemorações pelo transcurso do centenário da imi-
gração japonesa no Brasil.

Obrigada, Sr. Presidente, hoje de modo especial, 
porque V.Exa. mais uma vez mostrou-se muito compre-
ensivo com todos, em especial com esta Deputada.

Era o que tinha a dizer.

ARTIGOS A QUE SE REFERE A ORA-
DORA
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A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Sem re-
visão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ocupo a tribuna para falar do Projeto de Lei nº 
2.654, de 2003, que aprovamos na Casa, a partir do 
parecer favorável da Comissão de Educação e Cultura, 
da Comissão de Seguridade Social e Família, e por 
último, na semana passada, da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania. Talvez por algum re-
ducionismo ele tenha sido divulgado como o Projeto 
da Palmada. Mas é mais do que isso. Nesse sentido, 
faço um alerta a V.Exas. 

O projeto de lei estabelece, com justiça, a igual-
dade jurídica entre crianças e adultos, quanto à pos-
sibilidade de receberem castigos físicos.

Não há na legislação brasileira, em nenhum as-
pecto, nada que dê ao adulto o direito de castigar fi-
sicamente alguma pessoa, qualquer que seja ela. No 
entanto, o novo Código Civil Brasileiro, mesmo tendo 
sido aprovado bastante tempo depois da aprovação 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, que define 
a responsabilidade da família com a integridade físi-
ca da criança, manteve a figura do castigo imoderado 
como algo que não pode ocorrer, levando a pressupor 
que o castigo moderado pode existir para que os filhos 

venham a praticar a obediência frente às determina-
ções de seus pais.

A modificação que estamos propondo foi estu-
dada e trabalhada. Agradeço às Profas. Maria Amélia 
Azevedo e Viviane Nogueira Guerra a confiança em 
mim depositada para apresentar esse projeto de lei. 
As 2 coordenam o Laboratório de Estudos da Criança, 
da USP, onde há um banco de dados de pesquisas 
científicas acerca de todas as formulações teóricas, 
psicológicas, psicanalíticas sobre a infância no Brasil 
e no mundo. Esse centro, da mais alta competência, é 
desenvolvido por essas educadoras. Também agrade-
ço às entidades da sociedade civil que estão conosco 
fazendo uma caminhada absolutamente importante 
pelo Brasil afora.

Queremos legislar – alguns podem achar isso 
muito ousado – sobre as relações humanas para que 
elas sejam mais fraternas. Não há dúvida de que o 
ambiente familiar não é aquele permeado pelas re-
lações afetivas de proteção e de amor. Muitas vezes, 
até pelo desconhecimento da autoridade paterna ou 
materna, os exageros ocorrem no ambiente familiar. 
E isso deve ser coibido.
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No entanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quando a legislação deixa em aberto – como o atual 
Código Civil faz – a possibilidade dos castigos mode-
rados, estamos, na verdade, reafirmando legalmente 
uma cultura baseada na intolerância e na violação da 
integridade física da criança.

Não quero me referir unicamente à palmada, 
mas ao que significa a força física – o tapa na orelha, 
o beliscão, o empurrão na criança, jogando-a escada 
abaixo. Quero referir-me, por exemplo, a uma mãe que 
queima com um garfo esquentado no fogão o dorso da 
mão de seus filhos, porque eles comeram chocolate 
na hora errada. Alguém poderá dizer que isso já faz 
parte do Código Penal e que não é possível a tortura. 
Não é possível que a violência se estabeleça.

Chamo a atenção das Sras. Deputadas e dos Srs. 
Deputados para o fato de que, enquanto houver uma 
brecha legal, como a que nós e os pesquisadores da 
área da infância já identificamos no Código Civil, não 
superaremos essa cultura do cotidiano, em que a de-
sobediência de uma criança é primeiramente atacada 
com um tapa; logo em seguida, se aquilo não surtiu 
efeito, talvez seja resolvida com uma chinelada, com 
uma surra com vara ou mesmo amarrando a criança. In-
felizmente, isso é mais comum do que imaginamos.

Concluo , Sr. Presidente, falando sobre o traba-
lho que desenvolvemos nesta Casa, com a participa-
ção de muitos Parlamentares da área da infância e da 
adolescência. 

Na CPI da Exploração Sexual, fizemos um tra-
balho sério e queremos ver votadas as matérias dela 
oriundas. Tudo isso contra o trabalho infantil, contra o 
abandono infantil e por uma nova legislação que tra-
balha o tema da adoção das crianças, que estamos 
discutindo. Não há como deixar de enfrentar a violência 
no ambiente familiar.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, digo a 
V.Exas. que me sinto honrada em apresentar esse 
projeto. Agradeço à Comunicarte, à Fundação Xuxa 
Meneghel, ao Instituto Promundo, ao Save the Chil-
dren Suécia por terem se organizado em torno des-
sa bandeira. Posso dizer que 11 países do mundo já 
aboliram todas as formas de castigos físicos e humi-
lhantes contra crianças. Existem movimentos que re-
conhecemos como legítimos para algum recurso. Não 
há qualquer problema, porque o mais importante é a 
conquista que estamos obtendo. A sociedade brasi-
leira está debatendo o tema e certamente está mais 
próxima de proteger as crianças, os adolescentes e 
os direitos humanos.

Muito obrigada.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

quero registrar desta tribuna a minha alegria, o meu 
orgulho e a minha satisfação por termos aprovado 
ontem a proposta de emenda à Constituição que cria 
o FUNDEB.

Essa é uma luta histórica. Na condição de profes-
sora e de dirigente sindical, há muito tempo estou nessa 
luta em defesa da educação e da escola pública.

Faço parte da Comissão Especial que analisou 
a PEC que cria o FUNDEB. Estamos agora, Deputado 
Inocêncio Oliveira, empenhados no sentido de solicitar à 
Mesa Diretora da nossa Casa que dispense o interstício 
para que a PEC seja enviada ao Senado Federal ime-
diatamente. E mais: fazemos apelo, desde já, para que 
o Senado Federal não a modifique, para que retorne à 
Câmara dos Deputados o mais rapidamente possível, 
a fim de consolidarmos a sua aprovação final. 

A PEC do FUNDEB, fruto de debate, constitui 
avanço extraordinário. Conseguimos melhorar, e mui-
to, as duas emendas que apresentei. Uma delas apre-
sentei juntamente com a Deputada Maria do Rosário e 
se refere à inclusão da creche. A outra, sobre do piso 
salarial, apresentei juntamente com a Deputada Alice 
Portugal e o Deputado Carlos Abicalil, entre outros 
Parlamentares. E elas foram aceitas. 

O FUNDEB vai cuidar da educação como um 
todo – desde o berço até o ensino médio – e do piso 
salarial, do qual, é importante ressaltar, não tratava 
originalmente. Mas travamos o debate e conseguimos 
fazer com que fosse incorporado ao texto. 

Quero ainda acrescentar que já estamos mergu-
lhados na discussão da regulamentação do FUNDEB. 
Aprovada a PEC que o criou, imediatamente vamos 
aprovar legislação que definirá a sua organização em 
cada ente federado, ou seja, a distribuição dos recursos; 
o valor anual por aluno nas diversas etapas da educa-
ção básica; os tipos de estabelecimento de ensino; o 
controle social, importantíssimo. Vamos tratar desses 
temas exatamente na fase de regulamentação da lei 
que vai substituir a nº 9.424, que hoje regulamenta o 
FUNDEF, assim como o piso salarial. 

Chamo a atenção dos meus colegas professores 
e servidores da área da educação para o fato de que 
já asseguramos, na PEC que cria o FUNDEB, a regu-
lamentação do piso salarial em lei federal, portanto na 
própria legislação que regulamentará o funcionamento 
do FUNDEB.

Sr. Presidente, aproveito o momento para destacar 
que o Presidente Lula tem efetivado o compromisso 
assumido com os educadores. É preciso destacar o 
papel do Ministro Fernando Haddad e de sua equipe, 
que muito contribuíram para que avançássemos para 
a aprovação da proposta. Ao mesmo tempo, gostaria 
de homenagear os que, de fato, merecem ser home-
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nageados: os nossos colegas professores e servidores 
da área de educação do Brasil, principalmente os do 
meu Estado, o Rio Grande do Norte. 

Finalmente, lembro que esta Casa, logo mais, 
travará importante debate acerca da proposta de ex-
tinção da verticalização das coligações partidárias. 
Ontem, num gesto sensato e lúcido, a bancada do PT 
ratificou a nossa posição. Vamos votar pela manuten-
ção da verticalização. 

A regra sempre foi defendida pelo PT, e não te-
mos motivo algum para mudar de posicionamento. A 
regra é saudável para o processo democrático, para 
a coerência programática, para a fidelidade partidária, 
para reduzir os fisiologismos regionais e para fortale-
cer os partidos políticos. Estamos convencidos de que 
a regra da verticalização vai favorecer a nossa tática 
eleitoral, com vistas a apoiar o projeto de reeleição do 
nosso Presidente da República.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, inicialmente quero saudar todos os Deputados 
pela aprovação, ontem, do parecer da Deputada Iara 
Bernardi à proposta de criação do FUNDEB.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
hoje falar sobre solidariedade, parceria, integração, 
ajuda e amor. Desta tribuna, gostaria de testemunhar 
o excelente trabalho social desenvolvido pelo Sr. Lo-
renzo Di Pasqual, no Município de Salgueiro, sertão 
pernambucano.

Italiano de nascimento, Lorenzo Di Pasqual che-
gou em 2003 no Município de Salgueiro para visitar 
um amigo, o Pe. Remi de Vettor, e também fazer uma 
experiência social com o povo do semi-árido. Segundo 
ele, ficou impressionado com os contrastes do lugar, 
principalmente em relação às características dos sal-
gueirenses: povo forte, sincero e acolhedor.

Analisando a realidade local e numa das inúme-
ras conversas com o seu amigo, o Pe. Remi, surgiu a 
idéia, através de suas experiências européias, de ini-
ciarem trabalho social no Bairro Divino Espírito Santo, 
antes conhecido como Favela, lugar carente em que, 
numa rápida visita, Lorenzo testemunhou a brinca-
deira de 3 crianças ao redor de um esgoto, ocasião 
em que uma delas colocou na boca resto de comida 
encontrada no local.

Chocado com aquela cena, Sr. Presidente, diferen-
te daquilo com o que convive na Itália, país de Primeiro 
Mundo, nasceu-lhe a idéia de também implantar em 
Salgueiro o Projeto Esperança. O propósito central da 
iniciativa era o de concretizar o saneamento da parte 
mais carente do Bairro Divino Espírito Santo, naquela 
cidade, que se encontra na periferia e conta, aproxi-
madamente, com população de 5 mil habitantes.

Para Lorenzo, através do projeto, deveriam ser 
realizadas obras de esgotamento sanitário em ruas e 
becos, além de se transformarem as casas de taipa 
em casas de alvenaria, incluindo ainda a construção 
de banheiros nas residências, tudo com o essencial 
envolvimento e o apoio dos habitantes do bairro.

Idéia na cabeça, numa de suas viagens à Itália, 
Lorenzo contatou várias organizações não-governa-
mentais e vislumbrou a possibilidade de pôr em prática 
o Projeto Esperança. De início, alguns tropeços e de-
silusões. Entretanto, o padre de sua paróquia na Itália 
resolveu abraçar a idéia e se empenhar na captação 
e na liberação dos recursos necessários.

Após a elaboração de pequeno livro descreven-
do o projeto e, com a distribuição do mesmo entre as 
comunidades italianas, os resultados começaram a 
aparecer, e a idéia tornou-se muito conhecida na Pro-
víncia de Belluno, naquele país. A partir daí, com o 
retorno de Lorenzo ao Brasil, foi iniciada, juntamente 
com técnicos da Prefeitura de Salgueiro, a elaboração 
do projeto.

No final de 2004, foram escolhidos os primeiros 
homens, pais de família desempregados, num total 
de 11, para darem início às obras, ocasião em que a 
Prefeitura de Salgueiro elaborou o projeto executivo. 
O PROAC – Projeto Comunitário de Atendimento à 
Criança e ao Adolescente, ONG ligada à Igreja Católica 
(Pe. Remi de Vettor), que funciona no mesmo bairro, 
por sua vez, forneceu o apoio logístico.

O que era apenas um sonho do italiano “incomo-
dado” com a realidade social do Bairro Divino Espírito 
Santo se tornou realidade. Hoje, o projeto já realizou 
o saneamento básico de algumas casas e ruas do 
lugar. Às famílias envolvidas no trabalho, mais de 30, 
não apenas o marido, mas também a mulher e os fi-
lhos, são oferecidas palestras e cursos de qualificação 
profissional. O objetivo é fazer dessas pessoas, antes 
marginalizadas, cidadãos conscientes, com estima 
elevada, e fazer com que as crianças, sadias, tenham 
seus direitos respeitados.

Hoje, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quem 
participa do curso de qualificação pessoal recebe uma 
bolsa no valor de R$200,00 (duzentos reais) por mês e 
se submete a uma série de condições, como respeitar 
os horários, participar das aulas ministradas para se 
alfabetizar, não utilizar drogas e álcool, devendo ainda 
usar o dinheiro da ajuda de custo apenas para a ma-
nutenção das necessidades básicas da família.

Numa avaliação feita recentemente, chegou-se 
à conclusão de que quase dois terços do projeto já fo-
ram implementados. A intenção é continuar atendendo 
mais famílias da comunidade, além de diversificar as 
ações antes planejadas.
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Recentemente, o Projeto Esperança desejou aju-
dar crianças salgueirenses com moléstias genéticas, 
que precisam de medicamentos e alimentos específi-
cos. Por intermédio de Lorenzo, esses produtos foram 
conseguidos gratuitamente via doações da Itália. O 
problema passou a ser, segundo o mesmo, a questão 
alfandegária.

Outro trabalho esbarra na mesma questão. Trata-
se do atendimento oftalmológico à população. Junta-
mente com a Fundação Altino Ventura, que tem parte 
das suas instalações em Salgueiro, além da distribui-
ção dos respectivos óculos, o incansável Lorenzo Di 
Pasqual consegue doação anual de mil pares de ócu-
los da grife Safilo, empresa italiana. Mas também vem 
encontrando dificuldades para trazê-los e repassá-los 
à comunidade salgueirense, exatamente em razão de 
entraves alfandegários.

A realidade, Sr Presidente, é extremamente cruel: 
um cidadão incansável, como vem se apresentando o 
Sr. Lorenzo, que se dispõe a fazer um trabalho digni-
ficante, possui as condições para conseguir, através 
de doações da Itália, medicamentos e óculos, além de 
recursos financeiros, não consegue trazê-los para o 
nosso País. O valor cobrado pela Alfândega para per-
mitir a entrada desses produtos que devem ser doados 
inviabiliza a vinda dos mesmos.

É baseado nesse relato que gostaria de fazer 
um apelo ao Presidente Lula para que atente para a 
gravidade da situação e que, através de medida pro-
visória ou projeto de lei, possibilite a entidades sem 
fins lucrativos receberem doações sem terem de arcar 
com as absurdas taxas alfandegárias.

Essa situação não pode continuar. Com um pou-
co de boa vontade e menos burocracia, as entidades 
filantrópicas poderão continuar o seu extraordinário 
trabalho social.

Gostaria ainda, na condição de Deputado majo-
ritário de Salgueiro, de externar aos amigos Lorenzo 
Di Pasqual, Pe. Remi, além da Prefeita Cleuza Perei-
ra do Nascimento, em particular ao bondoso povo ita-
liano, a minha solidariedade e a minha gratidão pelo 
excelente trabalho desenvolvido junto à população 
daquela cidade. 

Além do Projeto Esperança, Salgueiro dispõe 
de outras instituições sérias que cuidam de pessoas 
carentes, principalmente de crianças, adolescentes, 
idosos, deficientes, dentre outras, a exemplo da FAE-
SA – Fundação Assistencial, Educacional e Cultural 
de Salgueiro que, na pessoa da sua Presidenta, Maria 
Inês Soares Ribeiro, assiste voluntariamente a muitas 
pessoas carentes, inclusive as portadoras de necessi-
dades especiais, além de ajudar a Creche Municipal 
do Alto do Curtume. 

Também realizam trabalho social, principalmente 
com crianças, a Casa de Apoio Ana Atayde; a Maço-
naria; diversos clubes de serviços; e a Casa São Vi-
cente de Paula, que assiste a dezenas de velhinhos 
em Salgueiro. Não é racional desperdiçar doações de 
países solidários a pessoas carentes, em razão de 
brutal e irracional carga tributária. Mas vamos batalhar 
incansavelmente para mudar essa realidade, gesto 
que poderá dar dignidade às pessoas mais carentes, 
não só do Município de Salgueiro, mas também do 
Nordeste do Brasil.

Sr. Presidente, saúdo o povo italiano e a popula-
ção de Salgueiro e do Brasil, que fazem essa parceria 
de doações, de amor e de compreensão. Mas peço, por 
meio de indicação encaminhada ao Sr. Ministro Antonio 
Palocci, e diretamente ao Presidente Lula – pois não 
somos tão ricos para desperdiçar a ajuda de países do 
Primeiro Mundo, que acabem com a burocracia, com as 
taxas alfandegárias, com os impostos sobre a importa-
ção de produtos de doação. Assim, poderemos receber 
muitos óculos, muitos medicamentos, enfim, muitos 
donativos para as pessoas carentes deste País.

O SR. REINALDO GRIPP (PL-RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, na última sexta-feira, dia 20 de janeiro, Queima-
dos realmente estava em festa. Recebemos a visita do 
Presidente Lula e do Ministro da Saúde, Saraiva Felipe, 
ocasião em que foram assinados diversos convênios 
com os Municípios da Baixada Fluminense, entre eles 
o que diz respeito ao financiamento para a retomada 
das obras do Hospital Geral de Queimados.

Para completar, às 13h29min inauguramos a pri-
meira unidade do Programa Farmácia Popular do Brasil. 
Quando o Ministro Saraiva Felipe conheceu a nossa 
farmácia, externou a satisfação de inaugurar a maior 
e – por que não? – a mais bonita Farmácia Popular do 
Brasil. Pois ela tem 280 metros quadrados; é ampla, 
toda climatizada, com 5 banheiros, inclusive para de-
ficiente e todos os ambientes necessários para o bom 
funcionamento. A decoração simples e com estilo não 
quebra as características que o programa exige.

Tudo isso foi conseguido pela união e pelo empe-
nho do então Secretário Municipal de Saúde Roosevelt 
Régis Amorim, da Subsecretária Patrícia Borges e de 
toda a equipe da gestão em saúde em superar obstá-
culos burocráticos e até políticos.

Fico bastante feliz por participar do processo de 
conquistas, compondo equipe que tem como objetivo 
principal implantar e implementar as políticas públicas 
de saúde deste Governo. Volto a agradecer ao Presi-
dente Lula e ao Ministro Saraiva Felipe por entenderem 
que não só Queimados, mas também todos os demais 
Municípios da Baixada Fluminense merecem receber 
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investimentos na área de saúde para minimizar a dor 
de mais de 1 milhão de pessoas.

A conquista da Farmácia Popular do Brasil em 
Queimados aconteceu por meio de parceria entre o 
Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal. Serão 
repassados à população 99 medicamentos a preço de 
custo. Esses produtos farmacêuticos correspondem a 
duas mil apresentações comerciais entre frascos, car-
telas, bisnagas, injetáveis, preservativos masculinos 
e anticoncepcionais. Todos adquiridos pela Fundação 
Oswaldo Cruz, exclusivamente para o programa que 
visa beneficiar usuários com dificuldade financeira para 
fazer o tratamento da doença em virtude dos preços 
dos medicamentos praticados no mercado, repassados 
à população pelo valor de custo. Dessa forma, é pos-
sível a redução em até 90% do preço dos produtos e 
das despesas do usuário com a aquisição de medica-
mentos, pois, segundo o IBGE, a despesa com saúde 
é um dos itens que mais oneram o orçamento familiar. 
De acordo com o levantamento, os gastos com a saúde 
ocupam, em geral, o quarto lugar no orçamento das 
famílias brasileiras, atrás apenas das despesas com 
habitação, alimentação e transporte. 

O sucesso de nossa Farmácia Popular do Brasil 
é tão grande que no mesmo dia da inauguração aten-
demos 21 clientes, sendo que a primeira venda, que 
eu mesmo realizei, foi a uma senhora que saiu super-
satisfeita com 3 tipos de medicamentos, totalizando 
90 comprimidos, e pagou apenas R$1,80. No segundo 
dia, no sábado, dia 21 de janeiro, atendemos 35; no 
terceiro dia, esse número pulou para 135; no quarto 
dia, para 160; e hoje, dia 25, até as 11h25min, aten-
demos 70 clientes. 

Seguindo o padrão do programa, as Farmácias 
Populares de Queimados contam com farmacêuticos e 
funcionários qualificados para orientar o usuário sobre 
os cuidados com a saúde e o uso correto da medicação. 
Ela também está equipada com aparelho de televisão 
e DVD para a exibição de campanhas do Ministério da 
Saúde. A unidade possui estrutura adaptada à realidade 
regional, permitindo a adequada atenção farmacêutica 
e a realização de ações educativas.

Para finalizar, é bom que fique claro que a Far-
mácia Popular do Brasil é serviço complementar de 
assistência à saúde de todos os brasileiros, indepen-
dentemente do poder aquisitivo do usuário. Não há 
lucro no fornecimento dos produtos, repassados aos 
usuários a preço de custo. O programa tem orçamento 
próprio e será implementado sem prejuízo às ações 
de suprimento já previstas e garantidas pelo Sistema 
Único de Saúde.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP-RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, no final do ano, observamos com 
atenção notícias de líderes políticos de outras na-
ções, tentando afirmar que o Holocausto não existiu. 
O assunto, que era apenas considerado na esfera de 
pseudo-intelectuais, agora atingiu proporções de dis-
curso de Chefe de Estado.

A Revisão do Holocausto não é um fato recente. 
Ela vem desde o início dos anos 60, quando sobreviven-
tes do regime nazista, na Alemanha, partiram para uma 
cruzada ideológica, a fim de convencer principalmente 
os jovens de que a matança criminosa de civis, levada 
a cabo pelas tropas nazi-fascistas, era um mito.

Livros foram escritos e traduzidos em dezenas 
de línguas. Teses foram defendidas, tentando demons-
trar que as fotos, os filmes, os relatórios, as ordens, 
os arquivos, os testemunhos vivos nos julgamentos 
de Nuremberg eram invenções, eram ficção, que nada 
havia acontecido na Europa, durante a Segunda Guer-
ra Mundial.

O pacote de leis de Nuremberg, de 1933, que 
proibia os judeus de exercerem várias profissões na 
Alemanha, as leis que proibiam os judeus de se casa-
rem com não-judeus e de votar nas eleições alemãs 
de 1936, a Noite dos Cristais, quando mais de mil si-
nagogas foram queimadas, mais de 7 mil instalações 
comerciais de judeus foram destruídas e mais de 30 
mil judeus foram presos e deportados para campos de 
concentração nunca foram ficção, mas realidade. Se-
guramente, a mais triste da história do mundo.

Dar ouvidos aos que negam a existência do Ho-
locausto é escolher não ouvir os gritos de milhões de 
pessoas deixadas em guetos para morrer de fome; é 
não ouvir os gritos de terror das pessoas espremidas 
nos vagões de trem, fechadas durante dias, sem água, 
sem comida, onde os mortos permaneciam de pé en-
tre os vivos, apenas para chegarem aos campos de 
concentração e extermínio e serem assassinadas e 
cremadas quase que de imediato.

Dar ouvidos aos que negam o Holocausto é não 
ouvir os gritos das mães separadas dos filhos nos 
campos da morte, das mulheres obrigadas a cami-
nhar desnudas na neve para as câmaras de gás, das 
crianças submetidas aos mais bárbaros experimentos 
médicos. É se recusar a ouvir o refrão estampado nos 
portões dos campos de concentração: “A única saída 
daqui é pela chaminé”.

Sr . Presidente, estamos no meio da primeira 
década do terceiro milênio. Não há maior absurdo do 
que discursar, perante esta Casa e os brasileiros, so-
bre racismo, anti-semitismo e negação do Holocausto. 
Passados 60 anos do final da Segunda Guerra Mundial, 
esse discurso deveria ser desnecessário. A matança 
de mais de 50 milhões de pessoas deveria ter sido o 
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alerta definitivo. O horror da perseguição religiosa, da 
perseguição por opção sexual, da perseguição em 
nome de uma suposta superioridade racial deveria ser 
passado, mas não o é.

Parafraseio o Prêmio Nobel da Paz, o escritor 
Elie Wiezel, sobrevivente dos campos da morte, em 
seu último discurso na ONU: “Se em 1945 alguém me 
dissesse que 60 anos depois eu estaria na tribuna da 
ONU fazendo um discurso sobre o anti-semitismo na 
atualidade, eu teria dito que a pessoa estava louca!”.

A ONU reconhece o Holocausto, o martírio de mi-
lhões de judeus, de dezenas de milhares de ciganos, 
de dezenas de milhares de Testemunhas de Jeová, de 
dezenas de milhares de deficientes físicos e mentais, 
dos milhões de trabalhadores escravos da Polônia, da 
França e de outras nações ocupadas que morreram 
nas fábricas de material bélico alemãs.

A ONU acaba de estabelecer o 27 de janeiro como 
o Dia Mundial de Lembrança do Holocausto, para que 
todos os países se lembrem disso e para que ninguém 
possa negar que o Holocausto tenha existido. 

Em 27 de janeiro, vamos manter acesa a vela 
em lembrança aos que foram levados pelo turbilhão 
do fascismo e do preconceito. Neste 27 de janeiro, e a 
cada 27 de janeiro, enquanto for preciso, vamos dizer 
alto e bom som: Holocausto nunca mais!

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Francisco Dor-
nelles, o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Lobbe Neto, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Lobbe Neto) – Concedo a 
palavra ao Deputado Alceu Collares.

O SR. ALCEU COLLARES (PDT-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o salário mínimo do Brasil é uma vergonha nacional e 
um roubo oficializado por todos os Governos, inclusive 
o de Lula, contra 46 milhões de aposentados e pen-
sionistas da Previdência Social e servidores públicos, 
principalmente no plano municipal das Regiões Norte 
e Nordeste, incluindo professores que muitas vezes 
sequer recebem 1 salário mínimo. 

Durante longo tempo, na época da ditadura, fui 
chamado de “Deputado do Salário Mínimo”. Todos os 
anos fazia discursos fortes contra esse roubo oficiali-
zado. Por que roubo? Porque a Constituição diz clara-
mente que o salário mínimo deve atender às necessi-
dades básicas do trabalhador e de sua família. Quais 
são essas necessidades básicas? Alimentação, habi-
tação, vestuário, transporte, educação, saúde, lazer e 
previdência social.

De 300 reais, o salário mínimo aumentou para 
350 reais, abrangendo 46 milhões de brasileiros. Deve-
se destacar que os aposentados e pensionistas que 
sempre obtiveram reajustes salariais equiparados ao 
percentual usado para a definição do valor do salário 
mínimo passaram a receber a metade. Conseqüente-
mente, uma multidão de aposentados – 23 milhões, 
que recebiam pouco mais do que 1 salário mínimo, a 
cada votação do novo valor, vêem reduzido o benefício 
da Previdência Social.

O que me impressionou foi a cara-de-pau de al-
guns companheiros do Governo, que, em entrevista às 
emissoras de televisão e de rádio, saudaram este salá-
rio mínimo como um dos maiores acontecimentos dos 
últimos 25 anos. Por quê? Porque nos últimos 25 anos 
a vergonha nacional e o roubo contra os trabalhadores 
eram menores do que os de agora. Durante 25 anos 
houve reajuste de 13%. Lamentavelmente, Lula não 
cumpriu o que prometeu durante a campanha eleitora, 
ou seja, dobrar o valor do salário mínimo. Aliás, de tudo 
o que o Governo Lula prometeu, se foi feito 1% é um 
acontecimento internacional. Nem é nacional porque 
a traição de Lula ao povo brasileiro foi muito grande. 
Basta ver que indicou Henrique Meirelles para a Presi-
dência do Banco Central. Ou os senhores o defendem? 
São amigos dele? Dos juros ou da carga tributária? 
Por que levaram Lula a fazer isso? Porque não sabe 
nada. Essa é a hipótese que levanto, na condição de 
Parlamentar. Se não sabe nada, foi enrolado; se não 
sabe nada e foi enrolado, não tem condições de ser 
novamente candidato à Presidência da República. Se 
porventura sabia dos desmandos ocorridos, prevari-
cou, porque sabia que estavam cometendo um crime 
e não foi capaz de fazer a denúncia.

Como um salário mínimo de 350 reais pode aten-
der às necessidades do trabalhador e da sua família, 
relativamente a alimentação, habitação, vestuário, 
transporte, previdência e saúde? Por que Lula não 
tem coragem de cortar o tal superávit primário em 2%? 
Isso seria suficiente para fixar o salário mínimo em 900 
reais, o que, a princípio, promoveria a restauração do 
seu poder aquisitivo, levando-se em consideração o 
salário mínimo definido em 1943 por Getúlio Vargas. A 
partir dali, dizem que não podem reajustar devidamen-
te o salário mínimo porque a medida poderia quebrar 
grande quantidade de Prefeituras das Regiões Norte 
e Nordeste, além da Previdência Social, etc. Mas eles 
estão pagando os juros da dívida. Neste Orçamento, 
serão destinados 1 trilhão, 500 bilhões e 900 milhões 
ao pagamento dos juros da dívida pública interna e 
externa. 
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Que vergonha, Lula! Que tragédia, Lula! Que per-
versidade, Lula! Que maldade, Lula, cometida princi-
palmente contra aposentados e pensionistas.

O SR. NEUCIMAR FRAGA (PL-ES. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
no dia 10 de janeiro do corrente ano, na sede da Vale 
do Rio Doce, no Espírito Santo, participamos da ce-
rimônia em que foi assinado convênio com o CEFET 
do Estado, contemplado com o plano de extensão do 
ensino profissionalizante do Governo Federal, que 
só foi possível graças à alteração de lei aprovada em 
1997, no Governo do ex-Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, que proibia o Governo Federal de construir e 
custear novas unidades do CEFET e de Escolas Téc-
nicas e Agrotécnicas no País.

Durante esses anos, o ensino profissionalizante 
ficou muito prejudicado. E prejudicados também fica-
ram os estudantes, aqueles que querem ter acesso ao 
mercado de trabalho, cada dia mais exigente. 

Graças a Deus, tivemos oportunidade, aqui nesta 
Casa, em parceria com os demais Parlamentares, de 
criar a Frente Parlamentar em Defesa do Ensino Pro-
fissional. Realizamos algumas audiências públicas para 
discutir a importância do ensino profissionalizante no 
País. Em 2004, promovemos o primeiro seminário da 
história do Espírito Santo para debater a importância 
do ensino profissionalizante. Posteriormente, reunimo-
nos com o Ministro da Educação e com o Secretário de 
Ensino Tecnológico e Profissionalizante, Prof. Antônio 
Ibañez. Apresentamos-lhe proposta de alteração da 
lei que impedia o Governo de custear novas unidades 
do CEFET no País. E o Presidente Lula, sensibilizado 
pela importância do ensino profissionalizante para a 
formação e a capacitação da nossa juventude, enviou 
ao Congresso Nacional o PL nº 2.634, do qual tive a 
oportunidade de ser Relator na Comissão de Constitui-
ção e Justiça, em caráter conclusivo. Posteriormente, 
foi aprovado no Senado Federal e, no dia 18 de no-
vembro, sancionado pelo Presidente Lula.

Esse projeto permitiu que o Governo voltasse a 
investir no ensino profissionalizante.

O Espírito Santo foi contemplando com duas 
novas unidades do CEFET: uma será construída na 
cidade de São Mateus; e a outra em Cariacica, região 
da Grande Vitória. 

A A primeira turma será formada por técnicos 
em ferrovia do País. A unidade do CEFET que inicia-
rá seus trabalhos ainda no ano de 2006, no Município 
de Cariacica, vai oferecer 2 cursos técnicos: gestão 
hospitalar e de técnico em ferrovia, o primeiro do tipo 
no País. 

Ontem, participamos de solenidade realizada 
no Palácio do Planalto, à qual estiveram presentes o 

Governador do Estado do Espírito Santo, Paulo Har-
tung, e o Ministro dos Transportes, para a assinatura 
de resolução, pelo Presidente da República, que au-
toriza a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a 
Companhia Vale do Rio Doce e o Governo do Estado 
do Espírito Santo a construírem a Variante Litorânea 
Sul da Ferrovia Centro-Atlântica, que ligará as cida-
des de Cariacica, na Grande Vitória, e Cachoeiro do 
Itapemirim, no sul do Estado, passando por Guarapari 
e Anchieta.

Vamos deslocar para o sul do Estado o desen-
volvimento concentrado no Município de Serra e no 
norte. A ferrovia com certeza será o marco do desen-
volvimento do Estado do Espírito Santo, principalmente 
na região sul.

Ficamos felizes em saber que os alunos forma-
dos no primeiro curso técnico de ferrovia do País, que 
funcionará no CEFET de Cariacica, terão acesso ao 
mercado de trabalho muito mais facilmente porque 
também estamos expandindo o setor ferroviário do 
nosso Estado.

Agradecemos ao Presidente Lula, ao Ministro da 
Educação, ao Secretário de Ensino Tecnológico e Pro-
fissionalizante e parabenizamos o Prof. Jadir, Diretor-
Geral do CEFET do Espírito Santo, pela visão de investir 
no ensino profissionalizante no nosso Estado.

Agradeço também a todos os que participam 
dessa luta. O povo do Estado do Espírito Santo deve 
continuar firme nessa luta, para que cada vez mais 
levemos dividendos ao Estado, representando-o com 
dignidade no Congresso Nacional.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Neucimar Fra-
ga, o Sr. Lobbe Neto, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Natan Donadon, § 2º 
do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Conce-
do a palavra ao Deputado Lobbe Neto.

O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
caros funcionários da Câmara dos Deputados, ontem, 
em sessão muito importante para a educação brasi-
leira, foi aprovada quase que unanimemente a PEC 
do FUNDEB.

A proposta do Governo Federal foi aperfeiçoada 
na Comissão Especial com a inclusão das creches, 
com a exclusão do salário-educação, com a previsão 
de mais recursos, depois de ter comparecido para de-
bater o assunto o Ministro Antonio Palocci.

Saúdo o Presidente, Deputado Severiano Alves; 
a Relatora, Deputada Iara Bernardi; e todos os mem-
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bros da Comissão Especial que, numa grande união 
em benefício da educação, deixando divergências 
ideológicas ou partidárias de lado, aprovaram o FUN-
DEB por unanimidade, o que se repetiu no plenário 
desta Casa. 

O nosso partido, o PSDB, quando era Governo, 
criou o FUNDEF. Instituído pelo Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, representou a oportunidade de in-
clusão de jovens estudantes. Claro que tinha de ser 
aperfeiçoado. E veio o projeto do FUNDEB. Entende-
mos que a ampliação relativa à educação infantil foi 
muito importante. 

Agora o PSDB, na Oposição, ajuda a criar o FUN-
DEB, trabalhando para que fossem ampliados os recur-
sos, incluídas as creches, excluído o salário-educação, 
além do compromisso solicitado aos Líderes do PT e 
do Governo para que, quando da votação do projeto 
de regulamentação, incluam-se também as escolas 
especiais, as APAEs e Associações Pestalozzi, que 
prestam grande serviço à sociedade. 

Na votação da PEC do FUNDEF, o Partido dos 
Trabalhadores votou maciçamente contra aquele avan-
ço para a educação nacional. Parabenizo o PT porque 
agora, possivelmente com remorso, redime-se e apro-
va o FUNDEB.

O PSDB mostrou como trabalha na Oposição: a 
favor da educação e do Brasil. Por isso, votou a favor 
do FUNDEB e melhorou muito a PEC encaminhada 
a esta Casa.

Sr. Presidente, o PSDB de São Paulo, por meio 
do nosso líder, o Governador Geraldo Alckmin, tem 
apoiado o Programa Escola da Família. As escolas 
ficam abertas nos finais de semana, proporcionando 
várias atividades esportivas e culturais à comunida-
de. Dessa forma, ela participa ativamente e mantém 
o patrimônio escolar. 

Por meio de um novo programa, várias escolas 
oferecerão ensino integral no Estado de São Paulo. 
Mais um exemplo para o Brasil, trata-se de iniciativa 
do grande Governador de todos os paulistas, Geral-
do Alckmin. 

Cumprimento S.Exa. pela ampliação dos cursos 
em todas as universidades públicas, que avançam por 
todo o Estado, dando oportunidade não apenas aos 
paulistas, mas também a todos aqueles que chegam 
a São Paulo e desejam ter acesso a ensino público 
gratuito e de excelência, como é o caso do ofereci-
do na Universidade de São Paulo, na UNICAMP e na 
UNESP. 

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, o PSDB con-
tinua trabalhando a favor da educação e do Brasil.

O SR. FRANCISCO TURRA (PP-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

ontem, desta tribuna, fiz apelo ao Presidente da Casa 
para que inclua na pauta da convocação extraordinária 
a proposta de criação de uma lei muito importante para 
o País: a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.

Temos votado matérias importantes. Tivesse isso 
acontecido antes do recesso parlamentar, certamente 
a imagem do Parlamento seria bem outra. 

Votar a proposta da Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa tem significado fantástico para o País. Hoje, 
quase 10 milhões de pequenas e microempresas estão 
na informalidade. Apenas 4 milhões e 900 mil estão na 
formalidade, e mesmos estas não chegam a comple-
tar 3 anos de funcionamento, tamanhos os custos, a 
burocracia e os problemas que enfrentam. 

Num trabalho muito bonito que envolveu discussão 
nacional, entidades sociais apresentaram a esta Casa 
a proposta da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. 
Ela pode conter algum defeito, mas ontem ouvi como 
justificativa que um Estado perderia 1 milhão de reais, 
aproximadamente, porque a desoneração comprome-
teria suas receitas. Sinceramente , não acredito nisso 
porque, embora fossem tiradas da informalidade quase 
10 milhões de microempresas, que passariam a pa-
gar menos impostos, o País ganharia em geração de 
emprego e desenvolvimento econômico, o que é bom 
para o Governo e para o País. 

Como estamos neste período produtivo, faço apelo 
às Lideranças da Casa. Não podemos analisar a opi-
nião isolada de alguns, mas o interesse do Brasil. Se 
é bom para o Brasil, vamos votar o projeto. Ele prevê 
redução de impostos e desburocratização.

É um inferno abrir uma pequena empresa no Bra-
sil: para isso leva-se 150 dias. Estamos muito atrás no 
ranking mundial. Para fechá-la é outro problema. Agora 
o Governo acena com a possibilidade de criar instru-
mento para que, em 17 dias, seja possível abrir uma 
empresa. Que coisa boa! Temos de festejar!

Outra proposta interessante é a de permitir à 
microempresa o acesso a tecnologia e crédito. Deve 
ser criado um sistema de simplificação do pagamento 
de tributos, um cadastro único, enfim, estímulos para 
que ela sobreviva.

Recordo um dado: de cada 10 microempresas 
abertas 7 não completam 1 ano de funcionamento; 
se completam, seguramente não chegam aos 3 anos. 
Portanto, é um crime deixá-las na informalidade. Votar 
a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa é compro-
misso com o desenvolvimento do País. 

Permitam-me, neste curto espaço de tempo de 
que ainda disponho, fazer um alerta a V.Exas. quanto 
ao Projeto de Lei nº 6.370, que deu entrada nesta Casa 
no dia 13 de dezembro de 2005. Tal projeto assusta-me 
por duas razões, que vou resumir. Em primeiro lugar, 
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pretende acabar com os processos licitatórios para a 
instalação de portos secos no Brasil. Só o fato de se 
abrir mão de processos de licitação já compromete 
gravemente, sem sombra de dúvida, uma de nossas 
legislações mais perfeitas. Em segundo lugar, nos arts. 
15 e 16 do projeto, Deputado Mendes Ribeiro Filho – 
cuidadoso que é em relação a esses assuntos, há algo 
muito estranho também: a permissão para que uma 
mercadoria seja interiorizada e só depois fiscalizada. 
Ora, a meu ver, já que tenho cuidado com a defesa 
agropecuária, isso é assustador, porque mercadorias 
podem trazer pragas e doenças para o País. Ela pode 
voltar, mas quem garante que não houve contamina-
ção nesse trajeto? 

Muitos defendem que devemos permitir que mais 
pessoas atuem no mercado para não ocorrer cartel. 
Tudo bem, mas que atentem para estes 2 aspectos: a 
necessidade de licitação e a proibição da interioriza-
ção de produtos não fiscalizados, que podem trazer 
pragas e doenças para o Brasil. 

Vamos debater a matéria, vamos corrigir es-
ses erros. O que quero é contribuir com este País. 
Não tenho nenhum interesse em aprovar norma que 
mantenha o Brasil atrasado, perdendo o seu espaço. 
Ao contrário: quero que este País avance. Acho que 
avança pouco.

Só quero arrumar o projeto, Sr. Presidente. Por 
isso chamei a atenção dos Deputados, o que não é do 
meu costume. Peço a V.Exa. que autorize a transcri-
ção nos Anais desta Casa de artigo de minha autoria 
sobre o referido projeto. 

Obrigado. 

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

Licitação Ilegal e Contrabando Legal

Francisco Turra (*)
O Projeto de Lei nº 6.370 chegou ao Congresso 

Nacional de mansinho, na calada da noite, como con-
vém às legislações duvidosas, como uma sombra te-
nebrosa que chega para escurecer o comércio exterior 
brasileiro, querendo acabar com licitações, legalizando 
o contrabando e aniquilando com a atual estrutura al-
fandegária brasileira.

Chegou no dia 13 de dezembro de 2005, por 
meio da Mensagem Presidencial nº 833, quando os 
congressistas estavam envolvidos com festejos nata-
linos e recesso parlamentar.

A “jogada” do mestre Antônio Palocci, Ministro da 
Fazenda, visa dar o menor tempo possível para dis-
cussão da matéria, facilitando sua aprovação integral. 
De fato, o primeiro objetivo do governo foi alcançado. 
Não haverá tempo hábil para a discussão de tão im-

portante matéria. Tenho minhas dúvidas, entretanto, 
se o segundo objetivo, que é a aprovação integral, 
será concretizado.

Minhas dúvidas – fortes, por sinal – se sustentam 
no próprio conteúdo do PL nº 6.370. Pretender aca-
bar com os processos licitatórios para a instalação de 
portos secos no Brasil é, sem sombra de dúvidas, o 
mais grave dos vários erros contidos no projeto. Cheira 
forte a maracutaia.

A Lei nº 9.074 de 1995 discriminou os serviços 
e obras públicas sujeitas ao regime de concessões e 
permissões, obrigando o procedimento licitatório, até 
mesmo em acordo com o artigo 175 da Constituição. 
Exatos dez anos após esta legislação moralizante, 
chega o PL nº 6.370 querendo simplesmente remeter 
às regras de licenciamento e outorga para exploração 
de portos secos no Brasil.

Acaba com a licitação e volta o Brasil aos tempos 
de Pindorama, quando só os amigos do rei recebiam 
as benesses do governo.

Se for aprovado da forma que está redigido, o PL 
nº 6.370 vai acarretar uma série de ações, porque é 
inconstitucional. Ações que se amparam até em pare-
ceres do Tribunal de Contas da União (TCU), determi-
nando que os Correios e a Caixa Econômica Federal 
acabem com o modelo de franquias e realizem licita-
ções, tendo como base a Lei nº 9.074.

Além de ilegal, já que serviço público demanda 
licitação, o projeto é frontalmente contrário à moral. 
Não há dúvida de que somente os amigos do governo 
é que serão privilegiados, pois, ao instituir a licença, o 
governo cria o pressuposto de que todos os que satis-
façam determinados requisitos têm o direito subjetivo 
de explorar portos secos. Serão “premiados” apenas 
os amigos do rei.

Quem ficará de mãos abanando é o Brasil, que 
terá autênticos cartórios aduaneiros, com certíssima e 
clara banalização da outorga via licenças. É o espaço 
do tamanho e da dimensão imaginada pelos aventu-
reiros de plantão, que irá provocar sérios riscos para 
o comércio exterior brasileiro.

Os artigos 15 e 16 do PL nº 6.370 são mais “pri-
morosos” ainda. Eles instituem uma estranha “Base de 
Fiscalização Aduaneira”, permitindo que mercadorias 
possam ingressar pela fronteira, com trânsito aduanei-
ro automático, sendo fiscalizadas em “locais interiores, 
distantes dos pontos de fronteira alfandegados”. Se o 
Congresso aprovar estes artigos estará legalizando o 
contrabando no Brasil e não creio que os congressis-
tas brasileiros sejam tão ingênuos, como o primoroso 
redator deste desastrado projeto de lei.

Fico mais estarrecido ainda ao tomar conhecimen-
to de que o governo não promoveu nenhum encontro 
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e nem discutiu o assunto com os representantes do 
setor. Foi uma decisão tomada em sala fechada por 
burocratas do Ministério da Fazenda. Logicamente, 
com o aval do ministro.

Se houvesse um mínimo de bom senso e discer-
nimento por parte do governo, o projeto não precisaria 
entrar pelas “portas do fundo” do Congresso Nacional, 
na calada da noite, distante dos holofotes da imprensa 
e do olhar criterioso de parlamentares íntegros.

O projeto é amplo, ambicioso e farto de equívo-
cos. É inegável que existem problemas no setor alfan-
degário e que precisam ser corrigidos. Mas, se formos 
sintetizar o PL do governo, diríamos que o governo 
quer piorar o ruim e estragar o melhor.

Mesmo porque os números ostentados pelo setor 
alfandegário comprovam que há expansão. Em 1995 
existiam 17 portos secos, com área total de 1.607.008 
m2 e volume de contêineres de 1.300. Dez anos de-
pois, em 2005, já eram 63 portos secos, área de 6 mi-
lhões de m2 e o número de contêineres atingiu 3.700. 
É uma prova clara de que o investimento privado vem 
atendendo a demanda crescente do comércio exterior 
brasileiro. Ainda assim, existem deficiências de deman-
da. Só que elas não serão corrigidas com a aprovação 
do FL nº 6.370. Ao contrário, serão acentuadas.

O fato é que o Congresso Nacional não terá muito 
tempo para discutir a matéria. A estratégia de Antônio 
Palocci deixou apenas 15 dias para discussão do as-
sunto. Pouquíssimo e insuficiente tempo que me obrigou 
a uma decisão inusitada na minha vida parlamentar: 
a de publicar um Alerta aos deputados federais. Nes-
te documento, chamo a atenção dos colegas para o 
“perigo” que representa o PL, alerto para os principais 
artigos e apelo pela não aprovação da matéria. Só as-
sim o governo federal entenderá que o Congresso não 
é feito de fantoches e poderá enviar um novo projeto 
para ser amplamente discutido e que possa, realmente, 
modernizar o sistema alfandegário brasileiro.

Mas que o novo PL entre pela porta da frente do 
Congresso, como convém aos projetos de interesse 
do conjunto da sociedade brasileira.

(*) Francisco Turra é Deputado Federal, Presidente 
estadual do Partido Progressista do Rio Grande do Sul 
e Presidente da Fundação Milton Campos

O SR. HAMILTON CASARA (PSDB-RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer 3 re-
gistros rápidos. 

Cumprimento o Prefeito Eloísio Antônio da Silva, 
de Monte Negro, Estado de Rondônia, grande ven-
cedor das últimas eleições, extemporâneas, e toda a 
sua equipe. 

Sr. Presidente, também gostaria de parabenizar 
a Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca pela 

importante conferência que realizará a partir de ama-
nhã na Capital do Estado de Rondônia, Porto Velho, 
para discutir com os pescadores e aqüicultores uma 
política para o setor. Com certeza a conferência pro-
duzirá documento norteador dessas atividades no 
nosso Estado.

Por fim, saúdo as organizações não-governa-
mentais que atuam na Amazônia, principalmente a 
Fundação Vitória Amazônica, no Estado do Amazonas, 
e a Kanindé, no Estado de Rondônia, que obtiveram 
o primeiro e o segundo lugares, respectivamente, na 
análise de bom desempenho, realizada em 2005, sobre 
conservação ambiental e desenvolvimento sustentá-
vel. Às duas entidades os nossos cumprimentos pelo 
importante papel que desempenham. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. NILTON BAIANO (PP-ES. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, o Governo anunciou hoje 
o novo valor do salário mínimo: 350 reais. A imprensa 
noticiou que foi o maior reajuste dos últimos 20 anos. 
Mas o que faz um trabalhador e pai de família com 
350 reais? 

Sou Deputado Federal há 16 anos. Nesses anos 
todos, os Presidentes da República têm dito que os 
reflexos do reajuste do salário mínimo na Previdência 
Social e nos pequenos Municípios do Brasil são muito 
grandes. Isso não é verdade. O déficit da Previdência 
Social é causado pelo próprio Governo. Lembro que 
o Presidente José Sarney, quando deixou o Governo, 
declarou ter retirado do setor 50 bilhões de reais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Consti-
tuição brasileira estabelece que o salário mínimo deve 
ser suficiente para a manutenção de um trabalhador 
e de sua família, cobrindo despesas não apenas com 
alimentação, mas também com moradia, educação, 
saúde, lazer, vestuário, transportes, higiene e previ-
dência social. É impossível, na mais dura realidade, 
a um cidadão com R$350,00 garantir o direito consti-
tucional com esse conjunto de itens para sua sobre-
vivência digna.

O salário mínimo, que teve o seu poder de com-
pra escandalosamente reduzido, tornou-se consenso 
nacional no que se refere à necessidade de sua ele-
vação. É momento oportuno de estabelecer política de 
redistribuição de renda capaz de integrar ao processo 
de desenvolvimento grande parcela da população, com 
a recuperação do salário mínimo. 

O Governo Lula, ao contrário do que pregou nos 
palanques, vem produzindo ações que promovem a 
injustiça social, sem ter compromisso com uma políti-
ca de correção da desigualdade de renda que utilize 
o salário mínimo como um dos seus principais instru-
mentos. Votei contrariamente aos reajustes propostos 
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pelo Governo por achar que não atendem às necessi-
dades dos assalariados e colaboram para o aumento 
da miséria e dos bolsões de pobreza.

Não é verdadeiro o argumento do Palácio do Pla-
nalto de que o salário mínimo maior do que R$350,00 
quebraria a Previdência Social. Já disse várias vezes 
desta tribuna que o sistema previdenciário precisa ser 
mais bem administrado. A Previdência tem déficit que 
é conseqüência, principalmente, de má gestão. Não é 
o valor do salário mínimo que vai agravar o déficit da 
Previdência Social. Há anos que defendo gestão cor-
reta, transparente e moralizadora não setor. Se fizer-
mos isso, com certeza vamos avançar com relação à 
necessidade de um salário mais digno.

No Espírito Santo, 458 mil e 668 trabalhadores 
sonham com a recuperação do valor de compra do 
salário mínimo. O Governo Federal pode oferecer per-
centual melhor, já que tem dinheiro em caixa. Defendo 
salário de R$500,00 para começar verdadeiramente o 
processo justo de redistribuição de renda no Brasil.

Não estou fazendo demagogia em ano eleitoral. 
Há 15 anos tenho votado contrariamente os míseros 
aumentos propostos pelo Governo Federal. Ando pelo 
meu Estado, conheço de perto a pobre realidade do 
trabalhador e sei que o salário mínimo não atende 
nem as necessidades básicas de uma pessoa, muito 
menos de uma família. 

Volto a afirmar que o aumento do salário mínimo 
e da aposentadoria é uma das principais formas de 
recuperar a renda dos mais pobres. É a melhor forma 
de garantir a distribuição de renda. O Governo Lula, 
em campanha, comprometeu-se a dobrar o seu po-
der aquisitivo durante os 4 anos de seu mandato. Se 
cumprisse a promessa, hoje o salário mínimo vigente 
deveria ser de pelo menos R$566,00. 

Segundo o DIEESE, o salário mínimo, para ga-
rantir a sobrevivência de uma família brasileira, deveria 
ser de R$1.607,11, em dezembro de 2005. Enquanto 
o Governo impõe o arrocho salarial aos trabalhadores, 
a economia dá cada vez mais sinais de estagnação, 
fruto da política recessiva e submissa aos ditames 
do FMI.

Pesquisa publicada pelo IBGE no último dia 10 de 
janeiro dá conta de que a indústria prossegue em ritmo 
de acelerado desaquecimento. Em novembro de 2005, 
a indústria cresceu apenas 0,6%, quando os principais 
analistas esperavam no mínimo 1,6%. A economia bra-
sileira está estagnada devido à política de juros e às 
especulações que só favorecem os mais ricos, princi-
palmente os banqueiros, que mais lucram.

Sr. Presidente, para o Brasil se desenvolver verda-
deira e definitivamente, precisa antes recuperar o salá-

rio dos trabalhadores. A distribuição justa de renda é o 
alicerce de um país democrático e socialmente rico. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. MARCELO TEIXEIRA (PSDB-CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, minha fala vai ao 
encontro das palavras do Deputado Francisco Turra. 

Faço um apelo ao Presidente Aldo Rebelo, para 
que esta Casa, que está de parabéns pela aprovação 
do FUNDEB, vote logo também a Lei Geral da Micro 
e Pequena Empresa. Isso seria extremamente simpá-
tico ao País, especialmente às pessoas que atuam na 
informalidade. 

Fizemos inúmeras reuniões para discutir esse as-
sunto. O Deputado Luiz Carlos Hauly e o então Depu-
tado e hoje Ministro Augusto Nardes também estão de 
parabéns, lutaram muito por essa matéria. Quero crer, 
Sr. Presidente, que as discussões já estejam suficien-
temente amadurecidas e que a aprovação do projeto 
caberia perfeitamente na agenda positiva que estamos 
cumprindo. No último fim de semana, participei, no 
Estado do Ceará, de várias reuniões com pequenos e 
microempresários. Eles é que nos solicitaram a apro-
vação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, se 
possível ainda nesta convocação extraordinária. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que determine a 
divulgação do meu pronunciamento e o do Deputado 
Francisco Turra no programa A Voz do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Nobre 
Deputado Marcelo Teixeira, V.Exa. será atendido.

O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apro-
veito este momento para dizer ao povo brasileiro que tí-
nhamos razão em resistir às sementes transgênicas. 

Tramita nesta Casa projeto de lei que propõe 
mudanças na Lei de Biossegurança, alterando a nor-
matização da soja transgênica.

Sempre nos posicionamos contra a liberação da 
soja transgênica, pois entendemos que essa tecnologia 
deixa os agricultores reféns das multinacionais. Nun-
ca fomos contra a melhoria da qualidade de vida dos 
agricultores; queremos que nosso País seja soberano 
e que a agricultura familiar continue a produzir os ali-
mentos para a Nação. 

Infelizmente, nossas previsões estão se confir-
mando. Nossa preocupação era exatamente com o 
que está acontecendo agora, a liberação do comércio 
e plantio de sementes estéreis, que não se reprodu-
zem, o que deixa os agricultores nas mãos da empresa 
Monsanto. E o Brasil vai plantar aquilo que os norte-
americanos permitirem, pois eles dominam a tecnolo-
gia e, com isso, regulam o mercado, definindo, assim, 
quem e onde se plantará determinada cultura. Eles têm 
a semente, portanto, vendem para quem quiser.
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O que está em jogo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é a soberania alimentar do País. Resta 
saber qual é o interesse em se defender um projeto 
que prejudicará toda a Nação.

Do ponto de vista econômico não beneficia os 
agricultores, somente aumentará o custo de produção 
e colocará em risco a soberania alimentar.

Somos radicalmente contra a aprovação desse 
projeto, pois queremos uma Pátria livre e soberana.

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento 
seja divulgado nos meios de comunicação da Casa e 
no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – V.Exa. 

será atendido.
O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, acabo de chegar da 
sede do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes, onde participei da abertura dos envelo-
pes da licitação para as obras na BR-316. O trecho da 
rodovia no Estado do Maranhão, que liga as Regiões 
Norte e Nordeste, está bastante estragado. 

Ficou registrado como o menor preço, quase 94 
milhões, o que foi proposto pela Delta Engenharia, 
empresa que já atua no Maranhão. 

Para que V.Exas. tenham uma idéia da exten-
são da rodovia, esclareço que ela passa por Bacabal, 
Pio XII, Bela Vista, Santa Inês, Bom Jardim, Zé Doca, 
Araguanã, Governador Newton Bello, Nova Olinda do 
Maranhão, Santa Luzia do Paruá, Maranhãozinho, 
Presidente Médici, Governador Nunes Freire, Junco 
do Maranhão, Maracaçumé e Boa Vista do Gurupi, na 
divisa com o Pará. 

Felizmente, chega ao final essa novela que há 
muito tempo nos perturbava.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou fazer apenas 
um registro. A cidade de São Paulo completa hoje 452 
anos. São Paulo é a maior cidade da América do Sul, 
acolhe brasileiros de todos os cantos do nossa Fede-
ração e se destaca pela qualidade de vida e pelo valor 
da sua população.

Faço esta saudação, Sr. Presidente, relembrando 
os versos de Billy Blanco na Sinfonia Paulistana. São 
Paulo amanhece trabalhando. São Paulo não pára de 
crescer. Uma cidade que cresce, que acolhe todos 
aqueles que a procuram – eu mesmo sou do interior 
de São Paulo, mas resido na Capital há mais de 40 
anos, que só exige uma coisa de quem vai para lá: 
que tenha vontade de trabalhar e contribuir para sua 
grandeza e também a do Brasil.

Parabéns, São Paulo, pelos 452 anos de exis-
tência! 

Era o que tinha a dizer.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL-PE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, criado pelo Presidente Getúlio Vargas, em 
1940, para atender a antiga reivindicação das classes 
trabalhadoras na sociedade industrial emergente, com 
o valor inicial de 240.000 réis, o salário mínimo foi con-
cebido para atender às necessidades básicas de uma 
família, em termos de alimentação, saúde, educação 
e moradia. O salário mínimo constitui atualmente um 
termômetro das atividades econômicas produtivas e 
aferidor das relações sociais e trabalhistas, ao afetar 
diretamente cerca de 40 milhões de trabalhadores, 
além do seguro-desemprego pago a 2,5 milhões de 
pessoas.

Ao aumentar o salário básico de 300 para 350 
reais, a partir de abril deste ano, num percentual de 
16,7%, o Governo deverá proporcionar ganhos reais 
aos trabalhadores, acima da inflação de 5,05% me-
dida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, 
segundo os indicadores oficiais. Em termos monetá-
rios, o reajuste acarreta uma injeção mensal de 1,25 
bilhão de reais na economia, a partir de abril, e um 
acréscimo de 5,6 bilhões de reais no Orçamento da 
União para este ano.

Considerando-se o salário ideal e o salário possí-
vel, nas relações entre capital e trabalho, evidencia-se 
o aumento real do salário mínimo no Brasil num per-
centual estimado de 11,65%, calculando-se o índice de 
reajuste de 16,7% e a inflação de 5,05% medida pelo 
INPC. Entre o ideal e o possível, o Governo exercita a 
chamada “real política”. 

Fator positivo a ser reconhecido foi o diálogo do 
Governo com as principais centrais sindicais, para se 
chegar a um ponto de convergência. O registro do 
DIEESE é que, nos 3 anos do Governo do Presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, o salário mínimo teve um 
aumento real de 24,25%, o que merece voto de con-
gratulações. 

Justiça deve ser feita aos mais de 15 milhões 
de aposentados e pensionistas que recebem até um 
salário mínimo, para que sejam contemplados com o 
mesmo percentual atribuído aos trabalhadores da ativa. 
Sem poderes reivindicatórios por estarem à margem do 
mercado de trabalho, esse segmento dos aposentados 
e pensionistas, dos que trabalharam para construir o 
Brasil e hoje estão afastados pelo peso da idade, me-
recem tratamento mais condigno por parte do Gover-
no. Os que continuam a trabalhar para complementar 
a renda familiar, contribuem sem mais retorno para a 
Previdência Social ou estão no mercado informal. 

Ocioso seria repetir que a cada reajuste do sa-
lário mínimo as despesas da Previdência Social são 
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afetadas, pois vale também lembrar que o reaqueci-
mento das atividades econômicas e incidência de mais 
desconto na contribuição dos trabalhadores devem 
resultar em ganhos compensatórios. 

Segundo dados do Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE), o 
novo salário mínimo significa um incremento de R$6,3 
bilhões na arrecadação tributária. 

O impacto negativo a ser registrado fica por conta 
da folha de pagamento das Prefeituras dos Municípios 
de médio e pequeno portes, na medida em que conti-
nuarem a minguar os repasses do Fundo de Participa-
ção dos Municípios e outras transferências da União e 
dos Estados. A questão central, portanto, relaciona-se 
ao crescimento real das atividades econômicas pro-
dutivas, ao aumento do PIB, às políticas públicas de 
transferência e distribuição de renda, e não apenas ao 
aumento nominal do salário mínimo. 

A correção na tabela de descontos do Imposto 
de Renda, no percentual de 8% a partir de feverei-
ro, ficou aquém das expectativas da classe média, a 
quem a medida mais afeta diretamente e cujos efeitos 
se estendem por toda a engrenagem da economia. 
Não custa lembrar o compromisso político do Gover-
no de reduzir, gradativamente, a incidência da carga 
tributária sobre as atividades econômicas produtivas. 
Menos carga tributária e menos juros significam mais 
dinamismo da economia, menos mercado informal e 
mais renda para a população. As classes médias e as 
classes produtoras sentem-se asfixiadas pela multipli-
cidade de impostos, tributos e taxas e pelo somatório 
dessas cifras transferidas aos cofres públicos.

Novamente, os cálculos do DIEESE, entidade 
que desfruta de credibilidade em todo o País, revelam 
que a correção anunciada pelo Governo deixou um 
resíduo negativo de 4,63% até o final do ano passado. 
Somando-se outros resíduos e aumento da carga tri-
butária nas 3 esferas da União, evidencia-se a perda 
de poder aquisitivo da classe média, o que reflete no 
desaquecimento da economia. 

Sras. e Srs. Parlamentares, no ensejo deste mo-
mento significativo para a vida do País, aproveitamos 
para renovar nossa confissão de fé no desenvolvimen-
to do Brasil, com base na desoneração gradual das 
atividades produtivas, no alívio dos juros reais e das 
dívidas públicas, na parceria de investimentos públi-
cos e privados, de modo a alavancar o crescimento 
do PIB em patamares igualáveis com outras nações 
emergentes e em desenvolvimento. 

O desenvolvimento sustentado e prolongado é o 
único caminho eficaz para produzir renda, emprego e 
ganhos reais de salários compatíveis com as necessi-

dades de todos os brasileiros, conforme foi preconizado 
pelo Presidente Getúlio Vargas há mais de 60 anos.

Muito obrigado.
O SR. ANDRÉ ZACHAROW (PMDB-PR. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo a tribuna desta Câmara para um 
destaque especial que orgulha o povo paranaense e 
para dar conhecimento a todos os brasileiros.

Registro com satisfação que o empresário Miguel 
Krigsner, Presidente da empresa O Boticário, recebeu, 
dia 17 de janeiro, em Nova York, o Prêmio de Varejista 
Internacional do Ano (The International Retailer of the 
Year), concedido pela Federação Nacional de Varejo 
dos Estados Unidos – The National Retail Federation 
(NRF). O prêmio é um reconhecimento às empresas e 
empresários do varejo que tenham contribuído subs-
tancialmente com o setor por sua liderança, criativi-
dade e inovação.

Ressalto esta conquista porque o paranaense Mi-
guel Krigsner é um empresário que serve de exemplo 
para a classe produtiva paranaense. Ao seu espírito 
empreendedor e atestada competência como gestor 
empresarial soma-se sua atuação como cidadão, lide-
rando ações de responsabilidade social e de interesse 
da sociedade na área cultural.

A trajetória de sua empresa, o Boticário, merece 
ser registrada como modelo e incentivo para outros 
empreendedores brasileiros.

O Boticário começou sua história em 1977, na 
forma de pequena farmácia de manipulação, no Centro 
de Curitiba, Panará. Hoje é uma das grandes empresas 
de cosméticos do Brasil, com cerca de 2.400 lojas, e 
a maior rede de franquias do setor em todo o mundo. 
Entre empregos diretos e indiretos, O Boticário gera 
cerca de 12.000 vagas. Só a fábrica, localizada em São 
José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, 
no sul do Brasil, tem cerca de 1.100 funcionários. 

“Este reconhecimento, vindo da principal entidade 
de varejo do mundo, confirma a estratégia assertiva de 
O Boticário de investir constantemente em inovação, 
tecnologia, fidelização e encantamento de clientes”, 
afirma Miguel Krigsner. “Para nós, a premiação se torna 
ainda mais importante pelo fato de sermos a primeira 
empresa do mundo, no segmento de perfumaria e cos-
méticos, a ser reconhecida pela NRF nessa categoria 
nos 95 anos de existência do prêmio”, completa.

A Federação Nacional de Varejo dos Estados 
Unidos é a maior e mais respeitada associação do se-
tor no mundo e reúne membros de todos os formatos 
de varejo e canais de distribuição, incluindo lojas de 
departamento, de desconto, catálogos, vendas pela 
Internet e lojas independentes. A entidade congre-
ga associações nacionais e internacionais do setor 
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e representa uma indústria que, apenas nos Estados 
Unidos, tem mais de 1,4 milhão de estabelecimentos 
e emprega cerca de 23 milhões de pessoas. Em 2004, 
as vendas das empresas de varejo associadas à NRF 
movimentaram US$4,1 trilhões.

No comunicado distribuído pela NRF nos Estados 
Unidos, o prêmio recebido pelo O Boticário é destinado 
às empresas que conquistaram a excelência não só 
em seus países de origem, mas também internacio-
nalmente. O texto destaca a estratégia de crescimento 
do O Boticário, que deu à empresa reputação interna-
cional de modernidade, sintonizada com as tendências 
mundiais do mercado e fortemente comprometida com 
a qualidade de seus produtos e o bem-estar de seus 
consumidores. “Hoje, a marca O Boticário é internacio-
nalmente reconhecida como um exemplo de inovação 
e qualidade superior”, ressalta a NRF.

O Boticário foi o pioneiro no sistema de franchi-
sing, o canal de comercialização que sustenta o ne-
gócio da empresa. Em 2005, iniciou a implantação do 
projeto de comunicação via satélite, batizado de VSAT. 
O projeto, que possibilita a transmissão de dados, 
imagem e voz, proporciona integração, interatividade 
e instantaneidade aos processos de comunicação e 
negócio do O Boticário, ao interligar on-line, via satélite, 
a fábrica em São José dos Pinhais, Paraná, às 2.367 
lojas em todo o território nacional.

Outro diferencial do O Boticário é a integração 
vertical: a empresa é responsável pela criação, produ-
ção, distribuição e venda de seus produtos, em uma 
perfeita integração do negócio. A empresa também é 
reconhecida por investir na gestão de pessoas, no trei-
namento e desenvolvimento de seus colaboradores e 
da rede de franqueados, o que gera enorme diferen-
cial no ponto-de-venda: qualidade no atendimento, 
de forma diferenciada, em especial pelo trabalho das 
consultoras de beleza. Somente no ano passado, mais 
de 21.000 pessoas foram treinadas na indústria e na 
rede de consultores. Com a implantação do VSAT, o 
programa de treinamento de colaboradores será faci-
litado e potencializado.

Esses diferenciais contribuem para que O Bo-
ticário seja a maior rede de franquias de perfumaria 
e cosméticos do mundo. No Brasil, a empresa conta 
com mais de 2.300 lojas. Fora do País, a marca está 
presente com 55 lojas e 1.002 pontos-de-venda espa-
lhados por 24 países.

Outro importante empreendimento liderado por 
Miguel Krigsner é a Estação Embratel Convention Cen-
ter, o mais moderno centro de convenções da América 
Latina, integrado harmoniosamente à antiga Estação 
Ferroviária de Curitiba. Sua arquitetura foi inspirada nas 
linhas neoclássicas do Museu de D’Orsay, de Paris, o 

que confere ao empreendimento um estilo requintado 
e charmoso.

Inteligência, flexibilidade e multifuncionalidade 
são as características conceituais mais marcantes 
do empreendimento. Com capacidade para receber 
até 5.000 pessoas em programações simultâneas, o 
Estação Embratel Convention Center possui 25.000 
metros quadrados de área construída, divididos em 3 
pisos multiuso e espaços projetados para abrigar de 
12 a 2.700 pessoas.

O empreendimento propiciou a geração de nova 
fonte de renda e de empregos para a Região Metropoli-
tana de Curitiba, contribuindo significativamente para o 
desenvolvimento do turismo de negócios no Paraná.

Destaco também a iniciativa exemplar do em-
presário Miguel Krigsner: a Fundação O Boticário de 
Proteção à Natureza, uma organização sem fins lucra-
tivos, cuja missão é promover e realizar ações de con-
servação da natureza. Suas atividades estão pautadas 
em ciência e na consciência de que esse é o caminho 
para a manutenção da vida na Terra.

O desafio da Fundação O Boticário, portanto, é 
grande: proteger a natureza de um país, o Brasil, que 
é considerado um dos maiores abrigos de vida do 
mundo, mas que também precisa resolver significati-
vos problemas socioeconômicos. 

Reconhecida pelas ações de conservação que 
tem patrocinado em todo Brasil desde 1990, a Fun-
dação O Boticário também opera projetos próprios. A 
Reserva Natural Salto Morato localiza-se em Guara-
queçaba, Paraná, e foi declarada pela UNESCO como 
parte integrante do Patrimônio Natural da Humanidade 
em 1999. A partir dela, as atividades da Fundação se 
estendem para o entorno por meio do incentivo à con-
servação de terras privadas e do apoio a projetos de 
terceiros. Nos centros urbanos, exposição interativa, 
Estação Natureza, sensibiliza a população, particular-
mente os jovens estudantes, para a necessidade e a 
importância da conservação dos recursos naturais. 

Para disseminar conhecimentos, valores e atitu-
des conservacionistas, a Fundação promove eventos, 
realiza cursos de capacitação e publica livros, além 
desta revista. A Fundação O Boticário segue a estra-
tégia de implantar essas ações em cada bioma brasi-
leiro, contribuindo para a conservação da natureza em 
todo o Brasil, ao mesmo tempo em que conscientiza 
a sociedade para a importância de preservar e cele-
brar a vida.

É este o exemplo que Miguel Krigsner dá para 
todos nós brasileiros. 

Para ele e sua equipe, os cumprimentos e incen-
tivo, com a certeza de que, com trabalho, seriedade, 
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amor ao próximo e inspirados por Deus, poderemos 
construir um Brasil melhor.

Obrigado.

Durante o discurso do Sr. André Zacha-
row, o Sr. Natan Donadon, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Lobbe Neto, § 
2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Lobbe Neto) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Natan Donadon.

O SR. NATAN DONADON (PMDB-RO. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero iniciar minha fala agradecendo since-
ramente ao Presidente desta Casa de Leis Aldo Rebelo 
por ter visitado o Estado de Rondônia e principalmente 
o Município de Vilhena na última semana.

Quero, aqui de público, demonstrar minha admi-
ração pessoal por Aldo Rebelo, que também é amigo 
de todos nós.

O Presidente Rebelo conheceu de perto a reali-
dade do nosso Estado de Rondônia, suas potenciali-
dades, seus problemas, sua gente ordeira e humilde, 
gente que tenta desenvolver – aos poucos – esse Es-
tado tão promissor do Norte do País.

Em Rondônia, acompanhei o Presidente em todas 
as solenidades e reuniões, tanto em Vilhena, como em 
Porto Velho, Capital do Estado. S.Exa. demonstrou ser 
um homem sensível às adversidades do nosso povo, à 
realidade com que o povo rondoniense enfrenta a vida 
naquele Estado novo, onde ainda faltam investimentos 
urgentes para maior consolidação da modernidade.

É a primeira vez que um Presidente da Câmara 
dos Deputados visita o Estado de Rondônia e dá uma 
atenção especial a um Município do interior como Vi-
lhena, com aproximadamente 80 mil habitantes. Essa 
visita do nosso Presidente não poderia deixar de ser 
registrada. Esperamos apenas, porém, que não seja 
a única.

Sr. Presidente Aldo Rebelo, saiba que o povo de 
Rondônia sempre estará, de braços abertos, esperan-
do o seu retorno.

Meu muito obrigado.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT-MS. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para salientar à 
Casa que, depois do estrago causado pelo surgimento 
do foco da febre aftosa, no segundo semestre do ano 
passado, 2 Municípios do chamado Delta Cone-Sul, 
Mundo Novo e Japorã decretaram, hoje, 25 de janei-
ro, estado de emergência, em decorrência da longa 
estiagem que vem atingindo a região. 

Mesmo após a importante atenção que foi destina-
da pelas esferas políticas aos pequenos proprietários, 
os recursos liberados pela União e Governo do Estado 
de Mato Grosso do Sul, como forma de compensar os 
prejuízos pela suspensão da comercialização do gado, 
leite e derivados, foram insuficientes para amenizar 
o impacto provocado no orçamento de quase 4.000 
propriedades onde vivem mais de 22.000 pessoas em 
cerca de 16 assentamentos. 

De acordo com o veículo de comunicação ele-
trônico de Campo Grande, o Mídia Max, que se vem 
reportando a essa crise, a decretação de emergência 
acontece devido aos estragos provocados pela estia-
gem no momento mais importante do ciclo produtivo, 
com perdas, principalmente, na agricultura. 

Além de Mundo Novo e Japorã, os Municípios de 
Sete Quedas, Itaquiraí, Iguatemi, Eldorado e Tacuru 
passam por situação semelhante e deverão decretar 
estado de emergência nos próximos dias. Atualmen-
te, o Instituto Estadual de Desenvolvimento Agrá-
rio, coordenado pelo Delegado de Desenvolvimento 
Agrário, Celso Arruda, em parceria com técnicos de 
5 Prefeituras, está finalizando um diagnóstico em que 
apresenta detalhes sobre a situação vivenciada pelos 
agricultores familiares. 

Parte expressiva desse estudo reivindica o per-
dão total ou parcial da dívida das parcelas vencidas 
do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar), pois sem renda e sem produção 
esses pequenos agricultores estão endividados com 
supermercados, farmácias, com a energia cortada e 
inadimplentes junto ao Banco do Brasil. O relatório 
será entregue no próximo dia 1º de fevereiro, às 11h, 
ao Ministro de Desenvolvimento Agrário, Miguel Ros-
setto, em audiência a que estarei presente. 

Sem renda, vitimados pelo foco da aftosa e ago-
ra pela seca, os agricultores e pequenos pecuaristas 
pedem ainda um crédito emergencial de R$3 mil para 
saldar compromissos financeiros, além da protelação 
dos cortes de energia elétrica pela ENERSUL (Empre-
sa Energética de Mato Grosso do Sul). O crédito, Sr. 
Presidente, pode vir da realocação de recursos, junto 
ao Ministério da Agricultura, destinados ao Estado do 
Paraná para combater a febre aftosa e que não foram 
utilizados. 

Sendo assim, peço ao Presidente Lula, ao Ministro 
Miguel Rossetto atenção ao pleito a ser encaminhado 
pelas 5 Prefeituras da região do Cone Sul.

Muito obrigado pela atenção recebida, Sr. Pre-
sidente.

Durante o discurso do Sr. Antônio Carlos 
Biffi, o Sr. Lobbe Neto, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
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que é ocupada pelo Sr. Natan Donadon, § 2º 
do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Vander Loubet.

O SR. VANDER LOUBET (PT-MS. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho para somar minha voz a todas as vozes 
que neste 25 de janeiro de alguma forma destacaram 
a passagem do Dia do Carteiro. Trata-se de uma re-
verência indispensável que a sociedade deve a essa 
categoria de trabalhadores que tanto tem contribuído 
para o desenvolvimento e para a integração do Brasil 
e dos brasileiros, tanto internamente quanto na sua 
relação com o mundo.

Hoje, acima de tudo, esse reconhecimento é fun-
damental, em razão dos acontecimentos que levaram a 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ao núcleo 
de uma crise que todos nós sabemos onde começou, 
e que todos nós, estou certo, ajudaremos a debelar, 
com o completo esclarecimento dos fatos e a punição 
dos responsáveis.

No entanto, esse abalo ético, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, passa bem longe das figuras que for-
mam esse respeitável patrimônio humano, constituído 
de trabalhadores que se dedicam incessantemente à 
tarefa de aproximar as pessoas, estejam onde estive-
rem. É fundamental, desde os primórdios da civilização, 
o papel do mensageiro, um dos principais esteios do 
processo de construção, de evolução social e econô-
mica e de integração de todos os continentes.

Não por acaso a ECT obteve o segundo melhor 
resultado de sua história: lucro líquido de R$ 411,6 
milhões, valores só superados pelo lucro registrado 
em 2001, que foi de R$ 506 milhões.

Não por acaso, a pesquisa recente do Instituto 
Vox Populi revelou que os Correios constituem a se-
gunda instituição mais confiável do País, com 90,2% 
de popularidade, perdendo apenas para a família, 
com 94,2%.

Não por acaso, estamos defendendo a neces-
sidade indiscutível da valorização dos carteiros e de 
todos os trabalhadores do serviço postal brasileiro, 
que é composto por 51 mil pessoas, 700 das quais 
trabalham em Mato Grosso do Sul.

Celebrar este dia e reverenciar o carteiro signifi-
ca celebrar o desenvolvimento, a liberdade e a frater-
nidade humana, significa reverenciar todos aqueles 
que lutam pelos valores essenciais à dignidade de 
qualquer civilização.

Muito obrigado.
O SR. ILDEU ARAÚJO (PP-SP. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho a esta tribuna com muito apreço falar do 

admirável trabalho que o Prefeito Erich Hetzl Júnior 
tem procurado fazer na cidade de Americana, São 
Paulo, no qual se tem revelado criterioso e dinâmico 
administrador, fato que se pode constatar pela repor-
tagem publicada no jornal O Liberal, do dia 28 de de-
zembro de 2005.

O Prefeito Erich conseguiu grande conquista 
para a nossa cidade, assinando um convênio com o 
Ministério da Saúde no valor de R$1.020.000,00, com 
o qual nós tivemos a honra de colaborar por meio de 
emenda parlamentar no valor de R$540.000,00. Os 
recursos serão utilizados na compra de equipamen-
tos, aparelhos complementares e material permanente 
destinados ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, 
bem como na compra de um aparelho de mamografia 
para o Hospital Municipal.

O fato de ele se dedicar e realizar grandes fei-
tos, tem-lhe assegurado o reconhecimento de todos 
os segmentos sociais do Município.

Sua trajetória começou como vice-prefeito, quan-
do teve seu esforço e empenho reconhecido pelo povo 
de Americana que, nas últimas eleições, o elegeu Pre-
feito, estando hoje trabalhando pela cidade que lhe 
confiou este poder.

Nesta luta contamos com o grande apoio e es-
forço do Sr. Prefeito, pela sua ampla capacidade, com-
petência e talento, à frente da cidade de Americana, 
para que possa ser feito o melhor no atendimento às 
necessidades da população.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vejo a 
Saúde e a Educação como fatores importantes na vida 
da sociedade, que deve ser com qualidade e igualdade 
a todos. Dentre todas as prioridades de nossa vida, a 
Saúde e a Educação se sobrepõem, embora, é claro, 
necessitemos de lazer, infra-estrutura, saneamento 
básico, transporte, emprego.

É uma satisfação muito grande poder contar com a 
confiança das lideranças locais, que estão muito cons-
cientes dos desafios enfrentados pela comunidade e 
das possibilidades que surgem sempre que realizam 
esforços de união em torno de interesses comuns.

Certos de sempre poder contar com a nossa aju-
da e colaboração, não só na área da Saúde mas em 
todos ramos que regem a sociedade americanense, 
com determinação e trabalho, juntos, fazendo a união, 
poderemos oferecer melhor qualidade de vida para 
este maravilhoso povo.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
É com muita honra que presto homenagem à cida-

de de São Paulo que no dia de hoje está completando 
452 anos, e aproveito a oportunidade para parabenizar 
todos os paulistanos pela importante data. 



04178 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

São Paulo é uma cidade antiga, que começou 
com um “pequeno amontoado” de casas feitas de tai-
pa de pilão, de onde partiam os bandeirantes rumo a 
Minas Gerais, em busca do ouro, onde os jesuítas en-
contraram um “clima fresco”, semelhante ao europeu 
e fundaram o Real Collegio. 

Daquele “pequeno amontoado” de casas resultou 
hoje uma metrópole de 10,4 milhões de habitantes, 
uma das mais populosas do mundo. O clima fresco 
de 452 anos atrás hoje está bem mais quente, devido 
ao concreto, aos automóveis e à falta de arborização. 
Até a famosa garoa, que consagrou a cidade, está se 
tornando coisa do passado. 

São Paulo impressiona pelos números e pelo 
movimento de pessoas e de veículos. A cidade abri-
ga imigrantes de todo o País e de diversas partes do 
mundo. É considerada a maior cidade japonesa fora do 
Japão, a maior cidade portuguesa fora de Portugal, a 
maior cidade espanhola fora da Espanha. Dezenas de 
nacionalidades estabeleceram comunidades em São 
Paulo e contribuíram para que a cidade se tornasse um 
rico centro cultural e um exemplo de como povos com 
histórico de guerras e disputas podem viver em paz. 

Investir em São Paulo significa aplicar recursos 
na cidade mais rica do Brasil, quarta maior no mun-
do, onde os setores de indústria, serviços e comércios 
apresentam um vasto campo para o empreendedor em 
busca de bom retorno financeiro. O poder de compra 
da população se traduz no peso do PIB (Produto In-
terno Bruto) per capita paulistano, superior à média 
nacional. 

São Paulo é a cidade mais rica da América do 
Sul. É um grande centro cultural e de entretenimento, 
podendo ser comparada a outras grandes capitais do 
mundo, como Paris e Nova York. São Paulo tem a se-
gunda maior frota de helicópteros do mundo. A cidade 
é chamada por muitos de “A capital mundial da gastro-
nomia”, devido a sua variedade e qualidade oferecidas 
em seus restaurantes e lanchonetes.

Além de ser o maior centro de produção e o maior 
mercado consumidor do País, São Paulo também é um 
grande entroncamento rodoviário, fazendo a ligação 
Norte—Sul do Brasil. Dá acesso a diversas rodovias. 

A Grande São Paulo também faz parte da rede 
mundial de cidades que coordena e articula o processo 
de globalização, a começar pela instalação das sedes 
de grandes empresas multinacionais financeiras, de 
propaganda, de consultoria, de advocacia e de con-
tabilidade. A isso soma-se o maior mercado financeiro 
da região.

Mais recentemente, a sede das grandes empre-
sas de comunicação da era digital estão optando por 

terem suas bases em São Paulo para, a partir dali, 
expandir seus negócios através da Internet.

Outro indicativo da vocação global da Grande 
São Paulo é o fato de que possui o aeroporto com 
maior volume de carga e de passageiros no Brasil e 
fluxo internacional.

São Paulo tem o Museu de Arte de São Paulo 
(MASP), o mais importante museu de arte ocidental da 
América Latina; o Instituto Butantan, que abriga uma 
das maiores coleções de serpentes do mundo, além de 
ser o mais moderno centro de produção de vacinas e 
soros da América Latina; a São Paulo Fashion Week, 
principal semana de moda da América Latina e uma 
das mais importantes do mundo; a Universidade de 
São Paulo (USP), terceira maior instituição da Améri-
ca Latina e colocada entre as 100 mais conceituadas 
no mundo; a BOVESPA, maior centro de negociação 
de ações da América Latina; a Bolsa de Mercadorias 
e Futuros (BM&F), sexta do mundo em volume de ne-
gócios, com lances médios diários de US$1,8 bilhão; 
o Hospital das Clínicas (HC), maior complexo hospi-
talar da América Latina; 75% dos eventos realizados 
no País; uma frota de quase 5 milhões de automóveis, 
o correspondente a um quarto do total do País; 12,5 
mil restaurantes e 15.000 bares de dezenas de espe-
cialidades, o que lhe rendeu a fama de capital gastro-
nômica do mundo; mais de um terço do PIB (Produto 
Interno Bruto) do País.

Esses são apenas alguns exemplos que mostram 
a importância estratégica da cidade e o seu crescente 
poder decisório. 

Aproveito a oportunidade para dizer a todos os 
políticos de São Paulo que continuem atuando pela 
cidade, buscando cada vez mais seu crescimento e 
desenvolvimento econômico, urbano e social, trazendo 
soluções, oferecendo melhor qualidade de vida para 
os paulistanos.

Para concluir, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que 
este pronunciamento seja publicado no Jornal da Câ-
mara e veiculado no programa A Voz do Brasil.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ocupo a tribuna da Câmara dos 
Deputados para elogiar o excepcional trabalho que o 
nosso colega de parlamento, Ministro Saraiva Felipe, 
está fazendo à frente do Ministério da Saúde. 

Saraiva Felipe, conta com um dos currículos mais 
abalizados no setor médico, onde é coroado com a 
função de professor licenciado de Medicina Preventiva 
e Social da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Minas Gerais e ex-Secretário de Ciência e 
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Tecnologia do Ministério da Saúde, entre os anos de 
1989 e 1990.

O Ministro e sua equipe tem atacado algumas 
prioridades, como as farmácias populares, como meta 
em 2006 – era de 330 em todo o País e já alcança a 
meta de 334 implantadas.

O Programa odontológico “Brasil Sorridente“, com 
a implantação de centros em todo o país, chegará a 
462 unidades, com antecipação da meta, que era de 
400 unidades.

Os serviços de Atendimento Médico (SAMU) já 
foram criados em 88 Municípios e cobrirá, ainda este 
ano, um universo de 100 milhões de habitantes.

O Ministério da Saúde já fez repasses de 21 
bilhões de reais, e não poderia deixar de aplaudir o 
grande apoio do Ministro Saraiva Felipe para a re-
cuperação das Santas Casas de Misericórdia, com 
especial destaque para os recursos enviados para a 
Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, minha 
cidade natal.

Outra ação importante do Ministério da Saúde são 
os atendimentos ambulatoriais, que alcançam mais de 
1 bilhão de atendimentos.

Não podemos deixar de aplaudir as ações em 
transplantes, que cresceram de 23.101 em 2002 para 
40.422 em 2005.

O Ministro Saraiva Felipe, com o seu jeito tran-
qüilo, tem mostrado ao Brasil que seu trabalho honra 
o nosso Parlamento, demonstrando capacidade, lide-
rança e conhecimento de causa à frente do Ministério 
da Saúde. 

Cabe à nós, Parlamentares, conscientes de nos-
so dever com os mais necessitados, lutar para que o 
Ministério da Saúde tenha um orçamento compatível 
com as ações fundamentais e modernizantes imple-
mentadas pelo Ministro Saraiva Felipe. 

Muito obrigado.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Ministério da Educação anuncia que en-
tregará 40.500 aparelhos de DVD a escolas de ensino 
fundamental da rede pública do País. A iniciativa vem a 
público no mesmo instante em que também se noticia o 
programa do computador popular, destinado a ampliar 
os parâmetros da inclusão digital no Brasil.

Pesquisas realizada pela USP comprovam que 
alunos que não têm acesso à aparelhos eletrônicos 
como o DVD e o computador demonstram desempenho 
escolar menor. Estima-se que hoje 90% da população 
mundial ficam à margem da revolução tecnológica. No 
Brasil, 89% da população engrossam a categoria dos 
excluídos digitais. Os números e as pesquisas com-
provam também que a inclusão digital é elemento fun-

damental da educação, e que exclusão digital e social 
têm que ser tratadas conjuntamente. 

O quadro de atraso tecnológico só será supera-
do quando uma política efetiva de inclusão digital for 
aplicada no Brasil, de Norte a Sul, obedecendo às ca-
racterísticas de cada Região. Muito mais do que doar 
computadores, é preciso habilitar, educar e incentivar 
os cidadãos a utilizarem esses recursos. 

Enquanto isso, ações isoladas da sociedade vão 
fazendo seu trabalho voluntário no sentido de diminuir 
a distância entre essa multidão de excluídos e o mun-
do da tecnologia.

O investimento para a distribuição dos aparelhos 
de DVD vai multiplicar o alcance da TV Escola, emis-
sora de televisão ligada à Secretaria de Educação a 
Distância – SEED do MEC, e propiciar alternativas 
de ensino a distância para 8 milhões de estudantes e 
formação aos seus professores. Cada uma das esco-
las beneficiadas receberá 50 CDs e catálogos com o 
resumo das obras. No total, são 200 horas de progra-
mação da TV Escola. 

No Paraná, por exemplo, o Município de Londri-
na receberá 32 DVDs, ampliando-se o recebimento 
da programação da TV Escola, que já chega a 133 
escolas públicas da cidade. 

Com essa iniciativa, 90 mil escolas de todo o 
País terão a cobertura da TV Escola, seja por meio 
de antena, em sinal digital ou analógico, ou via DVDs, 
beneficiando-se 28 milhões de estudantes e 1 milhão 
de professores da rede pública. 

Trata-se de um grande salto no aparelhamento 
tecnológico do sistema de educação pública no Brasil, 
algo que deve ser saudado como uma conquista muito 
importante e que merece o aplauso de todos nós. 

Medidas como essa produzem efeitos conside-
ráveis no aumento da reprodução de conhecimento, 
representando, em última análise, um avanço conside-
rável na melhora das condições de ensino no País.

Agora mesmo, Sr. Presidente, estou distribuindo 
aos Prefeitos de todo o Brasil um estudo detalhado 
para a implantação de Núcleos de Informação Tecno-
lógicas – NITs, que já foram testados no Ceará e têm 
exatamente a proposta de promover a inclusão digital 
em espaços públicos por meio da disponibilização de 
suporte tecnológico para experiências de aprendizado 
e reprodução de conhecimento. 

São projetos como o NIT que vão preparar o Bra-
sil para os desafios do futuro.

Portanto, Sr. Presidente, na condição de ex-Se-
cretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás 
e Deputado vinculado à bancada de apoio ao setor 
da Ciência e Tecnologia no Congresso Nacional, que-
ro aplaudir o MEC, na expectativa de que iniciativas 
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de agregação de novas tecnologias à rede pública de 
educação se repitam, para a mudança definitiva da 
qualidade do ensino no nosso Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. SANDRO MABEL (PL-GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, por alguns breves momentos tivemos a impres-
são de que nos presídios brasileiros a situação se havia 
acalmado. Não que medidas tivessem sido tomadas 
na proporção que o problema exige, mas, sem muita 
explicação, a verdade é que os presídios estiveram 
mais calmos durante alguns meses. De repente, tudo 
começa de novo. 

Alguns até acham que é melhor assim, pois des-
sa forma, Sras. e Srs. Deputados, experimentam a 
falsa sensação de que o conflito está lá, no meio dos 
bandidos. Mas isso não é verdade. O reflexo desse 
caos está presente no dia-a-dia da maioria das cida-
des, onde os índices de criminalidade atingem níveis 
nunca imaginados.

Sras. e Srs. Deputados, nos últimos dias a mí-
dia alardeou uma tentativa frustrada de bandidos que 
queriam resgatar, com a utilização de um míssil, um 
de seus comandantes enclausurado em um presídio 
de segurança máxima. Essa seria uma solução que 
agradaria a todos: a construção de presídios inviolá-
veis em todos os Estados brasileiros. Como essa é 
uma tarefa muito difícil de ser concluída, muitas ad-
ministrações têm usado de criatividade para contornar 
o problema. 

Em Goiás, há mais de 20 anos experimentamos 
a terapia ocupacional como forma de buscar a rein-
tegração dos indivíduos internos do sistema peniten-
ciário, o que, em um primeiro momento, já coloca o 
Estado entre os que conseguem os menores gastos 
na manutenção de presídios. Desde as atividades no 
campo, de onde se tira grande parte do que é consu-
mido pelos detentos no refeitório, até os trabalhos que 
proporcionam renda aos internos, todos saem ganhan-
do. Ganha o Estado, com a estabilidade nos presídios, 
e ganham também os presos, que conseguem juntar 
algum dinheiro e, de quebra, ainda reduzem a pena 
em 1 dia para cada 3 dias trabalhados.

Levantar a cabeça, trabalhar e ser honesto. Em 
entrevista ao jornal O Popular, o presidiário Nivaldo 
Ribeiro Trindade, um dos sentenciados do regime 
semi-aberto da Agência Goiana do Sistema Prisio-
nal, disse que o salário mínimo que vai receber pelo 
trabalho de gari que assumiu ontem na Prefeitura de 
Aparecida de Goiânia vai ser para ele a oportunidade 
de recomeçar a vida. 

Ao todo, 28 sentenciados do semi-aberto já se 
dedicam à função. 

Está aí, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
uma alternativa viável para ser difundida como norma 
em todos os Estados brasileiros, pois ela contribui para 
o desafogamento dos presídios e permite a reintegra-
ção dos indivíduos.

Muito obrigado.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PSB-AL. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, devemos sair em breve de mais um pe-
ríodo do chamado Horário de Verão, que, a pretexto 
de economizar energia, é adotado todos os anos, não 
obstante as polêmicas e controvérsias geradas pelos 
muitos que discordam de sua eficácia. Não quero aqui 
me posicionar ao lado de quem é contra o Horário de 
Verão, mas é indiscutível que sua adoção tem de ser 
muito bem dimensionada, porque as alterações bioló-
gicas que sofremos são inquestionáveis.

O Horário de Verão foi adotado pela primeira vez 
no Brasil em 1931, tendo sido interrompido em 1967, 
só retornando em 1986. Vários países adotam o Ho-
rário de Verão, mas essa prática se justifica em países 
da Europa, que se situam em altas latitudes e têm os 
seus dias alongados. No centro da Europa, por exem-
plo, onde se localiza a França, há períodos do ano 
em que o alvorecer se inicia por volta das 3 horas da 
madrugada e só escurece às 22 horas, fazendo com 
que o dia tenha quase 20 horas. É óbvio que nesses 
países é plenamente justificável a adoção do Horário 
de Verão. No Brasil esses fenômenos não existem. 
Estamos localizados entre o equador e o trópico e as 
diferenças entre as estações são bastante sutis e a 
adoção de medida tão drástica e que altera de forma 
tão brutal o nosso relógio biológico, deve ser bem ma-
turada, sobretudo porque, logo quando estamos nos 
acostumando com o novo horário, somos obrigados 
novamente a alterá-lo.

Nosso País, Sras. e Srs. Deputados, foi sobeja-
mente aquinhoado pela natureza. Temos abundância 
de todas as fontes alternativas de energia e poderemos 
com muito investimento e boa vontade substituir as 
fontes convencionais, sobretudo aquelas que causam 
danos ao meio ambiente. Sabemos que o petróleo e 
o gás natural um dia vão ter esgotadas as suas reser-
vas naturais. Muitos falam que em 40 anos não haverá 
mais petróleo, e isso é extremamente grave quando 
verificamos que hoje a dependência dos combustíveis 
fósseis é extrema. Estima-se que cerca de 80% de toda 
a energia consumida pela humanidade é gerada por 
petróleo, carvão e gás natural. No Brasil temos muito 
sol, muita água e muito vento, que são as maiores fon-
tes de energia limpa e renovável. Mas vejam V.Exas.: 
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enquanto a Alemanha, país notoriamente de clima frio 
e de pouco sol, utiliza a energia solar com profusão, 
nós a desperdiçamos. Nem no Nordeste, onde o sol 
brilha praticamente o ano todo, há o devido aproveita-
mento dessa fonte natural de energia. 

Um exemplo de que ainda estamos engatinhan-
do no aproveitamento de nosso potencial energético, 
Sr. Presidente, é a dificuldade que temos de tornar o 
PROÁLCOOL, um dos mais revolucionários e bem-
sucedidos projetos de desenvolvimento de fonte alter-
nativa de energia, em algo bem estruturado. A falta de 
uma política ousada e inequívoca para o setor alcoo-
leiro já provocou várias crises na produção de álcool, 
ao ponto de quase sepultar esse importante projeto, 
o que, convenhamos, seria de uma leviandade sem 
precedentes. 

Na realidade, temos de abandonar a nossa cul-
tura do desperdício, típica de quem tem em abundân-
cia. Em vez de adotar medidas paliativas e de eficácia 
questionável como o Horário de Verão, deveríamos 
investir pesadamente em fontes renováveis de ener-
gia, como a criação de subsídios para a implantação 
de energia solar em residências, a troca de aparelhos 
elétricos e lâmpadas convencionais por modelos mais 
econômicos. Essas medidas foram adotadas no perío-
do de racionamento de energia – o chamado Apagão 
– e os resultados alcançados foram extremamente 
satisfatórios.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PTB-SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o recadastramento dos aposentados 
e dos pensionistas que vem sendo incrementado pelo 
Instituto Nacional de Seguridade Social visa diminuir o 
déficit previdenciário e reduzir o número de pagamento 
de benefícios irregulares. 

Observe-se que em 16 de fevereiro termina o 
prazo para o primeiro grupo se cadastrar. São 2,4 
milhões de cidadãos; 973 mil já foram chamados em 
outubro de 2005, 480 mil em novembro e 966 mil em 
dezembro. Essa divisão foi estabelecida para evitar 
excessivas filas nas agências bancárias. 

É elevado o número de aposentados e pensio-
nistas da primeira turma que ainda não se cadastra-
ram, mais de 40%, e, caso não atendam ao apelo do 
Governo da União, após serem convocados, por car-
ta ou por edital, terão seus nomes excluídos da lista 
de beneficiários da Previdência Social. A maior parte 
desse primeiro grupo de 2,4 milhões de beneficiários 
recebe até R$ 300 por mês, o que representa um gasto 
mensal, no total, de R$ 1 bilhão. 

A segunda turma a ser convocada, composta 
de 13,1 milhões de aposentados e pensionistas, terá 

o prazo de março a dezembro deste ano para realizar 
seu recadastramento.

Reconheço a importância do Censo Previdenciá-
rio de 2006, e não apenas para cumprir uma determi-
nação da legislação vigente, com objetivo de observar 
se o pagamento do benefício está sendo realmente 
feito em favor de quem tem direito. Esse valioso instru-
mento contribui para reduzir o déficit e suspender os 
pagamentos indevidos e gastos desnecessários, que 
acumulam um significativo volume de despesas e que 
ocorrem por descontrole diante de falsas informações 
ou até mesmo por fraude.

O aposentado ou pensionista que tiver seu be-
nefício cortado, pela suspensão de pagamento devido 
ao não recadastramento em tempo hábil, para voltar a 
recebê-lo, terá de comparecer a uma agência da Previ-
dência Social e atualizar seus dados cadastrais. Após 
sua visita pessoal, o benefício será reativado pelo sis-
tema previdenciário e o pagamento será liberado.

Louvo a iniciativa do INSS e a importante decisão 
de não continuar descansando nos erros que ocorrem 
no seu sistema cadastral. Com certeza esse valoro-
so trabalho contribuirá para o equilíbrio das contas 
previdenciárias e para o desenvolvimento social de 
nosso País. 

Por isso, faço um convite às lideranças das Igre-
jas, às entidades filantrópicas, aos sindicatos, às asso-
ciações, cooperativas, ONGs e Centrais Sindicais, e a 
todos os membros da sociedade para que colaborem 
com esse valioso trabalho cadastral, pois os aposen-
tados e os pensionistas mais antigos estão com seus 
cadastros desatualizados, alguns sem endereços e 
outros incompletos por falta de dados como CPF, Car-
teira de Identidade, de Trabalho ou de Motorista, data 
de nascimento, nome da mãe, comprovante de resi-
dência e título de eleitor.

Sr. Presidente, registro também que houve a sen-
sibilidade por parte do Governo de estabelecer critérios 
e vantagens para algumas carreiras da administração 
pública. Ocorre que muitas delas ainda não foram de-
vidamente reconhecidas.

Se o Brasil mudou, cresceu e desenvolveu-se foi 
graças aos esforços da iniciativa privada, que contou 
com a firme colaboração do serviço público. Mas nos-
sas instituições públicas estão totalmente oprimidas 
pelo arrocho salarial.

Quando a sociedade aceita que esse processo de 
desmantelamento do serviço público esteja repetindo-
se a cada ano, com certeza esse é um indicativo para 
a implantação do caos institucional e para o aumento 
dos índices de atos criminosos entre nós.

Desta nobre tribuna, venho defendendo o reajus-
te salarial linear para todos os funcionários da ativa e 
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para os inativos, para que façamos justiça a essa va-
lorosa classe que se desdobra ou que se desdobrou 
em passado recente para atender aos interesses do 
público.

Urge que haja prontidão do Governo Federal no 
atendimento dos anseios de seus funcionários públi-
cos, a fim de que não ocorra um incêndio que venha 
contaminá-los com a desesperança, o descrédito, a 
angústia e sobretudo o estresse. 

Tenho conhecimento de que o Governo da União 
pretende enviar para este Parlamento nos próximos 
dias um projeto de lei propondo reajustes de 16,5% a 
45,98%, que incidirão na folha salarial a partir do mês 
de fevereiro, garantindo recomposição de parte dos 
salários dos 327 mil servidores públicos integrantes do 
Plano de Classificação de Cargos, o conhecido PCC. 
Eu questiono: e os demais, não merecem considera-
ção e respeito?

Observo que esse projeto de reajuste, ainda que 
tardio, demonstra a sensibilidade das autoridades do 
Governo Federal, embora necessite da alocação e da 
aprovação de recursos suplementares no Orçamento 
Geral da União deste ano. Por enquanto, existem ape-
nas R$460 milhões garantidos para investimento em 
todo o PCC de 2006.

Que todos nós Parlamentares de diferentes parti-
dos estejamos presentes e optemos pelo “sim”, em favor 
dos servidores públicos federais civis, pois isso servirá 
de balizamento para os demais funcionários do Distrito 
Federal, dos Estados e dos Municípios, assegurando-
lhes a recomposição do seu poder de compra.

Defendo a manutenção do poder aquisitivo dos 
trabalhadores governamentais, cujos salários devem 
ser revistos a cada ano, mediante a aplicação de índice 
superior à inflação anual e igual para todas as carreiras, 
tanto para os ativos quanto para os inativos, segundo 
ordena a Constituição Federal de 1988.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que este meu 
pronunciamento seja divulgado pelos órgãos de co-
municação desta Casa Legislativa.

Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, os jornais trazem dados que revelam os eleva-
dos custos com que vem sendo conduzida a política 
macroeconômica no Brasil. Trata-se do cadastro nacio-
nal do Ministério do Trabalho que registra admissões e 
demissões de empregados com carteira de trabalho, 
amplamente divulgado pela Folha de S.Paulo.

Diz o documento que, no fechamento de 2005, 
esse cadastro apurou uma elevação de 1,25 milhão no 
número de empregados formais em relação ao final de 
2004. Isso significa uma redução relevante, da ordem 

de 18%, no ritmo de criação desses empregos, pois ao 
longo de 2004 o saldo entre contratações e dispensas 
chegara a 1,52 milhão.

Não há dúvida, Sr. Presidente, de que essa per-
da de dinamismo do mercado de trabalho formal não 
surpreende. O dado concreto, como bem observou 
editorial da Folha, é que o recrudescimento do aperto 
fiscal e da prática de juros altíssimos contribuiu para 
uma forte redução do crescimento da economia: a 
velocidade de alta do PIB, que foi de 4,9% em 2004, 
diminuiu pela metade no ano passado.

Outro detalhe importante, Sr. Presidente: a ma-
neira pela qual o Governo vem divulgando esses da-
dos do emprego formal alimenta uma falsa impressão 
sobre a velocidade da criação de vagas. Parcela rele-
vante dos empregos formais apurados não correspon-
de à abertura de novos postos, e sim à formalização 
de vagas já existentes. Sem explicitar essa diferença, 
o Governo infla a criação de empregos e escamoteia 
os efeitos, saudáveis, da ação fiscalizadora do Minis-
tério do Trabalho.

Maior formalização das relações de trabalho e, so-
bretudo, mais crescimento da economia são ingredien-
tes básicos para combater o desequilíbrio das contas 
da Previdência Social, pois estimulam a arrecadação 
de contribuições. Desde 2003 esse desequilíbrio, como 
proporção do PIB, se mantém relativamente estável. É 
evidente que uma expansão menos anêmica da eco-
nomia teria viabilizado uma trajetória mais favorável, 
até porque um ambiente de maior crescimento dá aos 
empregadores melhores condições para arcar com 
encargos trabalhistas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Agradeço 
a atenção a mim dispensada pelos nobres pares desta 
Casa. Muito obrigado!

A SRA. SOCORRO GOMES (PCdoB-PA. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, semana passada, entre os dias 16 e 
20 de janeiro, estiveram em Brasília 2 importantes li-
deranças do Município de Redenção, localizado no sul 
do Estado do Pará. Estiveram na Capital Federal os 
senhores Reginaldo da Silva dos Santos, Presidente 
da Associação dos Pequenos Agricultores do Projeto 
de Assentamento Deus e Paz – Colônia Arraiaporã III, 
e Ruberval dos Santos da Penha, Presidente do Dire-
tório municipal do PCdoB daquele Município.

A presença dessas lideranças em Brasília deve-
se à luta de 153 famílias que se encontram acampa-
das há mais de 11 meses, em condições de extrema 
penúria, na Fazenda Arraiaporã, naquele Município, à 
espera de que as autoridades brasileiras responsáveis 
pela política de assentamento e reforma agrária tomem 
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uma decisão que atenda aos interesses de dezenas 
de mães e pais-de-família.

Todas as exigências necessárias para instruir o 
processo de desapropriação da Fazenda Arraiaporã já 
foram tomadas, em conformidade com que preconiza 
o Decreto nº 433/92, que “dispõe sobre a aquisição de 
imóveis rurais, para fins de reforma agrária, por meio 
de compra e venda”. 

A área em questão mede 4.838 hectares. O preço 
estabelecido em comum acordo com o proprietário do 
imóvel encontra-se na média de valores considerados 
pelos técnicos do INCRA. O Conselho Municipal de 
Política Agrícola e Reforma Agrária do Município de 
Redenção aprovou por unanimidade a desapropriação 
da área, inclusive com a realização de audiência públi-
ca. Enfim, não resta mais nenhum empecilho técnico 
ou de outra ordem que impeça a realização do sonho 
daqueles trabalhadores rurais.

Sr. Presidente, o sul do Pará tem sido notícia 
constante nos órgãos de imprensa do País em fun-
ção da truculência assassina dos latifundiários locais. 
Desta mesma tribuna, já denunciei, por diversas vezes, 
a perseguição que sofrem os trabalhadores rurais e 
suas lideranças sindicais no nosso Estado. Outras tan-
tas vezes denunciei a violência policial, quando agiam 
em cumprimento de sentenças judiciais em ações de 
reintegração de posse de áreas ocupadas por traba-
lhadores. Infelizmente, também registrei a perda de 
alguns grandes amigos, assassinados cruelmente a 
mando de grandes proprietários de terra.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, chamo a aten-
ção das autoridades agrárias brasileiras para que to-
mem as providências necessárias para que a desapro-
priação daquela fazenda seja efetivada, evitando-se, 
assim, mais um conflito, do qual não podemos prever 
as conseqüências.

Muito obrigada.
O SR. CARLOS NADER (PL-RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o jornal O Globo publicou, no último domingo, dia 
22, reportagem que despertou minha atenção por se 
tratar de assunto que venho acompanhando com ele-
vado interesse desde o meu primeiro dia de mandato: 
acidentes de trabalho e doenças profissionais.

De acordo com a reportagem do jornal carioca, 
50 anos é a idade média em que mais brasileiros ficam 
inválidos no Brasil, segundo estudo inédito da profes-
sora e médica do Trabalho Anadergh Barbosa Bran-
co, da Universidade de Brasília. Para chegar às suas 
conclusões, a professora utilizou dados do Ministério 
da Previdência Social que apontaram um aumento de 
23% em aposentadorias, por esses motivos, de 2003 

para 2004. No primeiro foram 185.298. Já no ano se-
guinte, 228.058. 

O estudo mostra que doenças cardíacas, oste-
omusculares e acidentes de trabalho são as causas 
principais. A médica, todavia, ressalta a sua preocupa-
ção com as doenças osteomusculares – problemas na 
coluna, entre outros – e os acidentes. Entre os homens, 
ressalta o estudo, o abandono precoce do trabalho por 
problemas de coluna e outros acontece aos 47 anos, 
em média, enquanto nos casos de lesões e envenena-
mento a média cai para 45 anos. Conforme ressalta a 
professora Anadergh, esse cenário implica danos para 
o trabalhador e também para a Previdência, pois ele 
pára de contribuir 15 anos antes do previsto.

Pelas contas da Dra. Anadergh, só em 2004 o País 
gastou em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais. 

Por diversas vezes, Sr. Presidente, já pude ma-
nifestar desta tribuna a preocupação com o elevado 
número de doenças e acidentes de trabalho que ainda 
são altíssimos, apesar de todos os esforços dos setores 
público e privado para reduzir as estatísticas. 

É importante ressaltar que se deve também co-
brar dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que co-
bra das empresas, em todos os níveis, mais atenção 
com a segurança no trabalho, pois muitos ainda não 
têm consciência da importância de se prevenir, usan-
do os equipamentos de segurança e cobrando, por 
meio de seus sindicatos, que as empresas se movam 
nesse sentido.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO ALFREDO (PSOL-CE. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero registrar aqui uma das boas ini-
ciativas da Prefeitura de Fortaleza, na administração 
da Prefeita Luizianne Lins, que é o apoio prestado ao 
carnaval da Capital cearense por meio da Fundação 
da Cultura, do Esporte, Lazer e Turismo – FUNCET. 
Além de fortalecer os laços comunitários e valorizar a 
cultura regional, a medida revela o caráter popular da 
atual administração. Faço minhas as palavras do edi-
torial de ontem do jornal O Povo, intitulado Carnaval 
comunitário, que reproduzo a seguir:

“A recuperação do espírito carnavalesco em For-
taleza é a boa surpresa deste ano, para os amantes 
do Carnaval. A proliferação de blocos de rua, puxa-
dos por bandinhas, no melhor estilo tradicional, deu 
um salto de qualidade, como foi demonstrado com a 
estréia exitosa do bloco “Concentra, mas não sai”, na 
Praça do Ferreira. A empolgação dos fortalezenses 
com o pré-carnaval é um bom sinal de que o carnaval 
de Fortaleza pode ser recuperado. 

O verdadeiro carnaval é uma festa popular, de-
mocrática, marcada pela participação espontânea de 
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todas as faixas sociais, na folia, quebrando as barreiras 
de classe, de cor e de ideologia. Esse é o verdadeiro 
espírito do carnaval brasileiro, que, infelizmente, tem 
sido distorcido pela descaracterização do pacto demo-
crático original que está em sua raiz e sua substituição 
por um modelo de carnaval marcado pela apartação 
social, ou sua transformação em carnaval-espetáculo, 
apenas destinado aos olhos dos turistas. Ainda que 
algumas dessas formas possam ter seu espaço de 
expressão, isso não deve acontecer em detrimento do 
verdadeiro espírito do carnaval, que é o de participa-
ção indiscriminada de todos na folia. 

Infelizmente, a explosão populacional urbana 
e os extremos de desigualdade social trouxeram um 
componente desestruturador: a violência. As pessoas 
passaram a temer o convívio democrático, na festa, 
com medo da reação dos segmentos marginalizados, 
que podem aproveitar o momento para ir à desforra, 
seja praticando excessos que deságuam em violência 
gratuita, seja por simples ações criminosas: assaltos, 
estupros etc. 

A opção por um carnaval reprodutor das diferen-
ciações de classe, com espaços exclusivos para os 
mais aquinhoados financeiramente, contudo, não é 
a melhor saída. Ao invés de se criar mais apartação, 
deve-se fomentar o espírito original de confraterniza-
ção entre todos os segmentos. Para isso, é preciso fo-
mentar um carnaval comunitário: de um lado, oferecer 
condições concretas para que todos possam brincar 
– a proliferação de blocos puxados por bandinhas de 
música ao vivo; de outro, dar reforço simultâneo à se-
gurança policial ostensiva.

O fortalecimento dos laços da comunidade local 
(de bairro) através do bloco de carnaval de cada área 
é o melhor caminho para se recuperarem os espaços 
de confraternização, oferecendo-se a oportunidade 
para uma brincadeira sã, pacífica e animada. A partir 
daí, todos passam a querer participar; a melhor prova 
disso é a volta das famílias ao carnaval. 

No caso da escolha da Praça do Ferreira, no 
coração da Cidade, para acolher o bloco “Concentra, 
mas não sai” (que já se reuniu no Papicu e nos últi-
mos anos se apresentava no Mercado dos Pinhões), 
foi uma solução genial, pois ofereceu um espaço mais 
amplo para os foliões, sem os transtornos causados, 
involuntariamente, ao entorno residencial do mercado, 
além do que passou a contribuir para o reavivamento 
do Centro da Cidade. 

A Prefeitura de Fortaleza acerta o passo, ao 
criar as condições para o reflorescimento do carnaval 
popular comunitário. Esse deve ser o papel do poder 
público: incentivar o fortalecimento das manifestações 
culturais de nosso povo. Evidentemente, a comunidade 

teve ter a iniciativa de auto-organização, mas cabe ao 
poder público dar o suporte para sua concretização, 
suplementando os esforços da comunidade ou fomen-
tando-os onde esses forem mais fragilizados. 

Uma coisa bonita, que se começa a observar, é 
a iniciativa dos foliões de se “produzirem” para a festa. 
Este é um ritual que deve ser recuperado: as fanta-
sias individuais. Basta ter como exemplo os carnavais 
de Recife, onde cada participante faz questão de se 
vestir adequadamente, dando ensejo à criatividade 
individual, “bolando” sua própria fantasia, ainda que 
seja uma simples maquiagem. Isso faz do carnaval 
também uma festa para os olhos. É essa cultura que 
devemos fomentar.” 

Muito obrigado.
O SR. REINALDO BETÃO (PL-RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ação extremamente inovadora e ambientalmente 
correta foi realizada ontem, dia 24, pela Superintendên-
cia Estadual de Rios e Lagoas – SERLA. Trata-se da 
primeira ecobarreira da Baixada Fluminense, ocorrida 
no Rio Meriti, em Duque de Caxias.

A SERLA foi muito feliz em implantar a ecobar-
reira, que tem a finalidade principal de represar o lixo 
trazido pela correnteza e evitar que a sujeira chegue 
à Baía de Guanabara. Os detritos acumulados no Rio 
Meriti serão recolhidos e depois passarão por coleta 
seletiva e reciclagem, o que permitirá, ainda, a comer-
cialização desses resíduos, sem falar na preservação 
do meio ambiente. A estimativa da própria SERLA é 
de que serão retirados aproximadamente 10 toneladas 
de lixo por mês. 

Dessa forma, mais do que resgatar e valorizar 
o meio ambiente, a SERLA criará nova alternativa de 
trabalho: os ecogaris, uma profissão muito importante 
já implementada nos países desenvolvidos. 

Entendo que o Rio Meriti servirá como projeto 
piloto, no qual todas as experiências exitosas adqui-
ridas poderão ser utilizadas nos demais rios e lagoas 
do Estado do Rio de Janeiro. Este é o apelo que faço 
ao ilustre Presidente da SERLA, Dr. Ícaro Moreno, por 
entender que a ecobarreira é uma estratégia funda-
mental para se garantir um ecossistema sustentável 
para a presente e futuras gerações.

A SERLA está de parabéns, e o Estado do Rio 
de Janeiro no rumo certo da ecologia. 

Aproveito a oportunidade para tratar de outro 
assunto, Sr. Presidente.

Gostaria de comunicar à população da Baixada 
Fluminense que, após 5 meses de longas e constan-
tes articulações junto à Caixa Econômica Federal, 
conseguimos parecer favorável à abertura de uma 
agência no Bairro Santa Cruz da Serra, no Município 
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de Duque de Caxias. A instalação de uma instituição 
bancária do porte e da relevância da Caixa Econômica 
Federal, com mais de 140 anos de existência, certa-
mente, mudará o cotidiano de milhares de pessoas que 
precisam realizar, diariamente, transações bancárias 
das mais diversas. 

Estamos falando de um banco público destinado 
a promover a melhoria contínua da qualidade de vida 
da sociedade, intermediando recursos e negócios fi-
nanceiros de qualquer natureza, atuando, prioritaria-
mente, no fomento ao desenvolvimento urbano e nos 
segmentos de habitação, saneamento e infra-estrutura, 
e na administração de fundos, programas e serviços 
de caráter social.

Quero destacar que a população de outros bair-
ros do nosso Estado, como, por exemplo, Saracuruna, 
Xerém, Jardim Primavera, Gramacho, Imbariê, Piabetá 
e Belford Roxo, também estão aguardando a instala-
ção de uma agência. 

Assim sendo, parabenizo o Presidente da Caixa 
Econômica Federal, Dr. Jorge Eduardo Levi Matto-
so, e as gerentes da Gerência Nacional de Relacio-
namento Parlamentar, Sras. Estela Prado e Jozelita 
Sandra Pigatto Lenza, por mais essa conquista e por 
ampliar o universo de beneficiários da família Caixa 
Econômica.

Este é o compromisso deste Parlamentar: continu-
ar proporcionando, em todos os níveis, melhores con-
dições de vida para a nossa gente. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Pas-
sa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Alex Can-
ziani, do PTB do Estado do Paraná. S.Exa dispõe do 
tempo de até 25 minutos. Em seguida ouviremos o 
nobre Deputado Almir Sá.

O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Natan Donadon, 
V.Exa. está de parabéns pela forma como conduz esta 
sessão. Aliás, não só esta, mas várias outras. V.Exa, 
um grande paranaense, faz sucesso pela competência 
com que representa seu Estado nesta Casa.

Srs. Presidente, nobres pares, não há dúvida 
de que a educação constituiu o mais importante fator 
para o desenvolvimento de uma sociedade, em todos 
os sentidos. Já nos anos 50, os estudiosos demons-
traram a relevância da educação para o processo de 
desenvolvimento da capacidade física, intelectual e mo-
ral da criança e do adulto e a conseqüente integração 
social do indivíduo. Considerada como investimento, 
passou ela a receber especial atenção nos programas 

de desenvolvimento, particularmente nos países do 
chamado Terceiro Mundo. 

O avanço do planejamento educacional observa-
do a partir daqueles tempos inspirou-se na constata-
ção de que um país desenvolvido e um povo educado 
constituem um binômio indissociável. Ressalte -se, no 
entanto, que essa questão não pode ser considerada 
estritamente sob o ponto de vista econômico, pois ela 
envolve também outros aspectos extremamente sig-
nificativos. O fortalecimento da consciência cívica, o 
pleno exercício da cidadania, a participação efetiva na 
definição dos rumos e na construção dos caminhos de 
evolução da sociedade, todas essas dimensões não 
se realizam sem o acesso igualitário da população a 
uma educação de qualidade. Uma sociedade verdadei-
ramente democrática não pode prescindir da elevação 
constante do nível educacional de seu povo.

Ao longo de todo o século passado, a história da 
educação brasileira foi assinalada por sucessivos mo-
vimentos voltados a promover sua qualidade e torná-la 
acessível a parcelas cada vez mais amplas da popula-
ção. Nosso sistema educacional vinha sendo marcado 
por uma visão profundamente elitista, herdado do Sé-
culo XIX, que dava ênfase à educação superior para 
os filhos das camadas mais abastadas da população 
e direcionava o ensino secundário – centralizado na 
Capital do País – para o acesso à universidade. Quan-
to à educação primária, que praticamente inexistia, 
a responsabilidade era dispersa e pouco assumida 
pelas Províncias do Império. A educação profissional, 
por sua vez, era entendida como algo menor, um trei-
namento para as camadas menos favorecidas a ser 
realizado nas poucas escolas de educandos artífices 
ou nos liceus de artes e ofícios criados aqui e ali no 
território nacional.

No século passado, já na década de 20 e mais 
fortemente na de 30, o cenário educacional brasileiro 
experimentou importantes mudanças políticas. Movi-
mentos em prol da expansão do ensino primário de 
caráter público fizeram-se cada vez mais intensos, 
culminando com o Manifesto dos Pioneiros da Educa-
ção em 1932. Nos anos seguintes, muitas realizações 
importantes no meio educacional aconteceram, sob a 
condução de Anísio Teixeira, na Bahia, Lourenço Fi-
lho, no Ceará, e Fernando de Azevedo, em São Paulo, 
para citar apenas alguns exemplos. Elas, contudo, não 
chegaram a configurar uma política global que incenti-
vasse o desenvolvimento de todo o sistema de ensino 
primário público no País.

Na década de 40 implementou-se a reforma cha-
mada Capanema, que mais uma vez deu especial 
atenção à etapa intermediária da trajetória escolar. 
Reformulou-se o ensino secundário e organizaram-se 
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os diferentes ramos da educação profissional – que 
se manteve, contudo, como uma educação para “os 
filhos dos outros”, na medida em que não havia equi-
valência entre os diplomas ou certificados obtidos no 
ramo geral e no ramo profissionalizante da educação 
brasileira. Os egressos desse último não podiam pos-
tular o ingresso na educação superior.

Isso, contudo, não quer dizer que as políticas e 
ações voltadas para a educação profissional não te-
nham colhido resultados em termos de fortalecimento 
desse setor. Com efeito, desde o início do século pas-
sado, pela transformação das escolas já existentes ou 
pela criação direta de novos estabelecimentos, foi estru-
turada, sobretudo sob a responsabilidade do Governo 
Federal, uma rede de escolas de ensino profissional. 
Inicialmente denominadas escolas de aprendizes ar-
tífices, foram essas instituições gradativamente trans-
formadas em escolas técnicas e agrotécnicas.

Também a partir dos anos 40 surgiu o hoje cha-
mado Sistema “S” de ensino profissional, com a criação 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SE-
NAI e, ao longo do tempo, com o advento do SENAC, 
do comércio, do SENAR, do meio rural, do SENAT, dos 
transportes, do SESCOOP, do cooperativismo etc. É 
necessário mencionar o importante trabalho que esses 
segmentos vêm realizando na qualificação profissional 
do nosso País, mas durante longo tempo permaneceu 
o dualismo no sistema educacional, como que chance-
lando a origem socioeconômica da clientela no acesso 
à educação. A equivalência formal entre o ensino médio 
propedêutico e o ensino médio profissionalizante só 
foi acontecer no início dos anos 60, com a aprovação 
da Lei nº 4.024 em 1961 – a primeira Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional.

A chegada da equivalência, contudo, não signifi-
cou ainda a consolidação da educação profissional no 
Brasil. Inúmeras instituições particulares, operando a 
baixo custo, passaram a atuar nessa área, constituin-
do na verdade muito mais “uma promessa” de acesso 
à educação superior do que a garantia de uma for-
mação profissionalizante efetiva e de qualidade. Para 
essas escolas convergiram significativos contingentes 
das camadas médias menos favorecidas, ansiosas 
não pela formação profissional e sim pelo ingresso na 
educação superior.

Por outro lado, consolidou-se o sistema federal 
de escolas técnicas e agrotécnicas, que, contradito-
riamente, passou a receber segmentos mais eleva-
dos das camadas médias da população, ainda que de 
modo não tão elitista como as instituições de educa-
ção superior. Essas instituições realmente ofereciam 
uma formação profissional de inegável qualidade, mas 

ainda muito marcada pela aspiração de acesso ao 
ensino superior.

Paralelamente, ampliou-se o ensino primário. Com 
a reforma educacional de 1971, deu-se um decisivo 
impulso à expansão do ensino fundamental público, 
reunindo os antigos primário e ginásio. Essa expansão, 
contudo, foi apenas quantitativa. Não veio acompanha-
da de uma elevação proporcional de meios e recursos 
– o que, em boa medida, comprometeu a qualidade do 
ensino público. A democratização do acesso gerou a 
multiplicação de vagas e a replicação de um modelo de 
escola pública originalmente concebido para extratos 
sociais mais limitados e culturalmente mais favorecidos. 
Essas contradições ainda se encontram em boa medida 
presentes no cenário educacional brasileiro.

A tentativa de universalizar a formação profissio-
nal em todo o então chamado ensino de 2º grau não 
logrou êxito. Esse objetivo da Lei nº 5.692, de 1971, ao 
longo de 10 anos, foi progressivamente abandonado, 
até que em 1982 uma nova lei eliminou a profissiona-
lização compulsória nesse grau de ensino.

No interior dos sistemas públicos vocacionados 
exclusivamente para a formação profissional, contudo, 
tais contradições não se manifestaram. Na verdade, o 
sistema preservou, de certo modo, um cunho seletivo 
para ingresso em suas escolas, e concebeu um modelo 
de escola cujas características – mais voltadas para o 
ensino integral – atuaram de modo compensatório em 
relação às eventuais lacunas culturais por questões de 
origem existentes entre seus estudantes.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Neucimar 
Fraga.

O Sr. Neucimar Fraga – Deputado Alex Canziani, 
primeiramente queremos parabenizar seu Estado por 
conduzi-lo a esta Casa como seu autêntico represen-
tante. Quero falar também da satisfação que tenho de 
participar com V.Exa. da Frente Parlamentar em Defesa 
do Ensino Profissional. V.Exa. foi inclusive palestrante 
no primeiro seminário realizado no Estado do Espírito 
Santo sobre o assunto, em que se discutiu amplamente 
a importância do ensino profissionalizante. Travamos 
juntos também a luta para aprovarmos nesta Casa a 
lei que agora permite ao Governo implantar o progra-
ma de extensão do ensino profissionalizante no País. 
Temos 32 novas unidades do CEFET no Brasil; o Espí-
rito Santo recebeu duas delas. Agradecemos a V.Exa., 
em nome do povo do Espírito Santo, a luta em favor 
da educação e do ensino profissionalizante. Sinto-me 
extremamente honrado por estar sendo presidido por 
V.Exa. na Frente Parlamentar em Defesa do Ensino 
Profissional. Quero deixar claro que sua luta recebe os 
nossos aplausos porque atende diretamente à expec-
tativa, aos anseios da população brasileira. Deputado 
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Alex Canziani, parabéns por sua batalha. Continue 
contando conosco na defesa da educação e principal-
mente do ensino profissional em nosso País.

O SR. ALEX CANZIANI – Agradeço a V.Exa. o 
aparte. A bem da verdade, V.Exa. teve um papel funda-
mental para a aprovação da lei que permitiu a amplia-
ção das escolas técnicas no País. V.Exa. foi o Relator 
da matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Seu 
relatório extremamente competente e sério permitiu que 
o projeto chegasse rapidamente ao Senado e depois 
fosse à sanção presidencial. Parabéns. O Estado do 
Espírito Santo, sem dúvida alguma, deve muito a V.Exa. 
As unidades do CEFET que vão ser construídas em 
seu Estado não teriam sido possíveis se não tivesse 
havido tão árduo trabalho por parte de V.Exa. Parabe-
nizo-o novamente, e incorporo, com muita satisfação, 
seu aparte ao meu pronunciamento. 

As instituições públicas de formação profissional, 
Sr. Presidente, passaram a ser símbolo da presença 
efetiva do Poder Público na oferta de educação de 
qualidade nas diferentes comunidades. Quem não se 
lembra do tempo em que constituía uma aspiração, 
uma bandeira política a implantação de uma escola 
técnica federal em seu Estado ou Município? A evo-
lução desse sistema revela 2 importantes traços: de 
um lado, a capacidade de resolver internamente suas 
próprias contradições, compatibilizando a formação 
profissional aplicada com a aspiração pela educação 
superior; de outro, em função de seu próprio perfil, o 
potencial de atendimento adequado às necessidades 
de formação da sociedade contemporânea.

De fato, assistiu-se mais recentemente à trans-
formação das Escolas Técnicas Federais em Centros 
Federais de Educação Tecnológica, que passaram tam-
bém a ofertar cursos superiores relacionados às suas 
áreas de atuação. Em alguns casos, o eixo de atuação 
deslocou-se significativamente do ensino médio para 
a educação superior. Essa modificação teve com cer-
teza relação com a tendência cada vez mais univer-
sal de conceber o ensino médio como uma etapa de 
formação geral, uma base à qual pode ser acrescida 
a formação profissional, mas em que essa formação 
não constitui o eixo maior do ensino. 

Por outro lado, o atendimento às necessidades da 
sociedade atual passou a requerer profissionais com 
formação tecnológica de alto nível, com tripla esfera 
de atuação: no avanço do conhecimento, no exercício 
profissional nas áreas específicas e na capacitação 
tecnológica da população em geral, por meio das ati-
vidades de extensão, indispensáveis para impulsionar 
definitivamente a entrada de todos os segmentos da 
sociedade brasileira na modernidade. É perfeitamente 
possível identificar essa trajetória na evolução do siste-

ma federal de Centros de Educação Tecnológica e no 
êxito das políticas públicas que têm dado sustentação 
a esse processo. Veja -se, por exemplo, Sr. Presidente, 
demais pares, o caso do Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Paraná, Estado que com muito orgu-
lho representamos na Casa. A instituição surgiu em 
1910 como Escola de Aprendizes Artífices. Em 1937 
foi transformada em Liceu Industrial do Paraná. Em 
1942 tornou-se Escola Técnica Federal de Curitiba. 
Em 1959 passou a ser Escola Técnica Federal do Pa-
raná, e 15 anos mais tarde fez suas primeiras incur-
sões na educação superior, com a oferta de cursos de 
graduação de curta duração na área da Engenharia 
Operacional. Em 1978 a instituição foi transformada no 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, 
passando a manter cursos de graduação plena, para 
em seguida alcançar êxito na oferta de programas de 
pós-graduação lato sensu e stricto sensu.

E a evolução dessa instituição, acompanhando 
a tendência dos modernos sistemas de educação su-
perior, foi mais adiante. De fato, inserindo-se no que 
está previsto na própria legislação educacional apro-
vada em 1996, a Lei nº 9.394, a nova Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação, o CEFET do Paraná, para 
orgulho de todos nós, propugnou sua transformação 
em universidade tecnológica, como uma universidade 
especializada em determinado campo do saber.

O êxito institucional alcançado, a excelência do 
corpo docente e dos resultados de suas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão fizeram com que, passados 
alguns anos, essa aspiração tornasse-se realidade. 

Cabe aqui ressaltar a importância da aprova-
ção, na Câmara dos Deputados e posteriormente no 
Senado Federal, do PL nº 3.584/04, de autoria do 
Poder Executivo, sancionado pelo Presidente da Re-
pública e transformado na Lei nº 11.195 de 2005, que 
permitiu a ampliação da Rede Federal de Educação 
Profissional.

Quero fazer especial menção ao trabalho desen-
volvido pela Frente Parlamentar de Defesa da Educa-
ção Profissional durante a tramitação da matéria nas 
duas Casas do Congresso Nacional. O empenho, os 
esforços dos Senhores Membros foram de fundamental 
importância para a votação e a aprovação do projeto 
de lei, que, ao final do processo, transformou-se na já 
mencionada Lei nº 11.195, de 2005.

Confesso, Sr. Presidente, demais pares, minha 
imensa satisfação por ter participado ativamente do 
processo de tramitação legislativa desse projeto. Orgu-
lho-me de ter sido o Relator da matéria na Comissão 
de Finanças e Tributação da Casa.

A Lei nº 11.184, de 2005, inaugura o primeiro 
caso de transformação dessa natureza, e representa 
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o reconhecimento da maturidade, do pioneirismo e da 
excelência da instituição na área tecnológica. A atu-
al universidade mantém 6 campi no Estado: Curitiba, 
Campo Mourão, Cornélio Procópio, Medianeira, Pato 
Branco/Dois Vizinhos e Ponta Grossa. Trata -se, portan-
to, de um modelo de modernidade educacional para o 
sistema brasileiro de educação superior, resultado de 
um esforço coletivo que comprova as possibilidades 
de manutenção e desenvolvimento de instituições de 
ensino, pesquisa e extensão capazes de acompanhar 
a evolução da sociedade e de atender às necessidades 
nos campos tecnológicos mais qualificados.

Quero realçar, Sr. Presidente, o trabalho da com-
petente equipe da Universidade Tecnológica, de seu 
Reitor, o Prof. Eden Januário Netto, de todos os seus 
funcionários e professores, e especialmente dos Depu-
tados da bancada do Paraná, que contribuíram para a 
aprovação desse projeto, assim como ressalto o em-
penho do próprio Presidente Lula, que sancionou essa 
lei, do ex-Ministro e atual Senador Cristovam Buarque, 
que idealizou o projeto, do Ministro Haddad, do Prof. 
Nelson Maculan e de todos aqueles que colaboraram 
conosco para que esse sonho se tornasse realidade. 

Quero ainda registrar, Sr. Presidente, que a pro-
mulgação da Lei nº 11.195, de 2005, traz benefícios 
imediatos também à nossa cidade de Londrina, pois, 
com a ampliação dessa rede federal, 25 novos CEFETs 
serão criados em todo o nosso País, e Londrina, cidade 
onde se discute a instalação e construção de um amplo 
campus universitário, com aporte financeiro japonês, 
terá mais uma unidade. A bancada do Paraná, por sua 
vez, está promovendo esforços para aprovar, na Co-
missão do Orçamento, os recursos necessários para 
garantir o início das obras. E, como transformamos o 
CEFET do Paraná em universidade tecnológica, a ci-
dade de Londrina e o norte do Estado poderão contar 
com uma universidade pública e gratuita, com cursos 
técnicos e superiores de qualidade.

Quero, por fim, Sr. Presidente, louvar a concreti-
zação do plano de expansão da rede federal de edu-
cação tecnológica, mediante a criação já neste ano de 
2006, para inauguração no início de 2007, de 25 novos 
CEFETs em todo o País.

O Sr. Mauro Benevides – Nobre Deputado Alex 
Canziani, V.Exa. permite-me um aparte?

O SR. ALEX CANZIANI – Com prazer, Exce-
lência.

O Sr. Mauro Benevides – Nobre Deputado Alex 
Canziani, quero cumprimentar V.Exa. pela consigna-
ção de todos esses êxitos da administração federal 
refletidos no seu Estado, e, evidentemente, aproveito 
o embalo do seu magnífico discurso para, mais uma 
vez, direcionar um apelo ao Presidente da República, 

no sentido de que, não apenas com o ensino tecno-
lógico, atenda ao Ceará naquilo que concerne a uma 
região das mais prósperas do Estado, a região do ser-
tão central. E esta reivindicação estaria contemplada 
pela criação de uma universidade no Município de 
Quixeramobim, um projeto cujos estudos preliminares 
já foram feitos e apontam que realmente é necessário 
atender às 22 comunas que integram aquela região 
geoeconômica. Portanto, é um apelo que, no bojo do 
discurso de V.Exa., encorajei-me a fazer chegar ao 
Chefe da Nação, na certeza de que seu discurso será 
certamente considerado pelo primeiro dignitário do 
País, ainda mais porque nele estão sendo realçadas 
as realizações positivas do Governo Federal, segundo 
o seu testemunho.

O SR. ALEX CANZIANI – Deputado Mauro Bene-
vides, incorporo ao meu pronunciamento suas palavras 
sobre tão importantes questões referentes ao Estado 
pelo qual V.Exa. luta com tanta competência.

Senhores, a oferta de educação profissional pú-
blica terá impacto imediato na geração de emprego, na 
criação de novos postos de trabalho. Segundo cálculos 
do Conselho Nacional dos Dirigentes do Centros Fe-
derais de Educação Tecnológica – CONCEFET, será 
criada uma demanda de pelo menos 1.893 cargos 
de professores e aproximadamente 1.000 cargos de 
servidores técnico-administrativos. Amanhã haverá 
uma audiência do CONCEFET com o Presidente da 
República, e esperamos que, na oportunidade, S.Exa. 
determine a ampliação de vagas para que possamos 
criar os CEFETs em todo o Brasil. Daqui a pouco es-
taremos discutindo a mesma questão com o Ministro 
Paulo Bernardo, natural do nosso Estado. É de funda-
mental importância a criação de novos cargos, tanto 
para técnicos administrativos quanto para professo-
res, e de novos CEFETs e escolas agrotécnicas em 
todo o Brasil.

O CONCEFET, que congrega os 34 Centros Fe-
derais de Educação tecnológica, estima que cada uma 
das 26 novas Unidades Descentralizadas – UNEDs, 
em 18 Estados da Federação, terá em média 1.000 
alunos. No total, serão beneficiados entre 26 mil e 30 
mil estudantes. 

É, pois, com grande alegria que destacamos neste 
pronunciamento esse marco no desenvolvimento da 
educação profissional de alto nível no Brasil. É de se 
esperar que ele seja um sinalizador para que as polí-
ticas públicas voltadas para o setor dêem seguimento 
às experiências com o mesmo potencial de desenvol-
vimento. Assim fazendo, o País em breve estará do-
tado de centros de formação profissional tecnológica 
consolidados e atuantes.
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Acredito que haveremos de difundir esse proje-
to, levando a todos os rincões do País escolas com 
formação de qualidade e competência, para que, por 
meio dessa qualificação, possamos viabilizar novas 
oportunidades para os cidadãos.

Ouço com prazer a nobre Deputada Dra. Clair, que 
representa com tanta dignidade o Estado do Paraná.

A Sra. Dra. Clair – Nobre Deputado Alex Can-
ziani, em primeiro lugar, quero parabenizá-lo pelo seu 
pronunciamento, e também dizer que temos de come-
morar a criação desse Centro Tecnológico do Paraná. 
O CEFET sempre foi uma referência, não só no nosso 
Estado, mas em todo o Brasil. Tive a honra de ser a 
Relatora desse projeto na Comissão do Trabalho; por 
isso, parabenizo não só o Paraná, mas todo o Brasil, 
especialmente o Governo Lula, que teve a iniciativa 
de criar o Centro Tecnológico Universitário do Estado 
do Paraná. Sei que V.Exa. muito contribuiu para a con-
cretização desse projeto. Parabenizo também todos 
os brasileiros, porque o CEFET significa um grande 
avanço na área da educação em nosso País.

O SR. ALEX CANZIANI – Agradeço a V.Exa. o 
aparte, Deputada Dra. Clair. V.Exa. foi a Relatora na 
Comissão de Trabalho, o Deputado Colombo o Rela-
tor na Comissão de Educação e o Deputado Osmar 
Serraglio o Relator na Comissão de Justiça, e todos 
tiveram um importante papel, assim como também o 
Senador Flávio Arns. Na verdade, a bancada como 
um todo contribuiu para que pudéssemos transformar 
o nosso CEFET na primeira Universidade Tecnológi-
ca Federal.

Ouço com prazer o nobre Deputado Max Ro-
senmann.

O SR. MAX ROSENMANN – Deputado Alex Can-
ziani, neste momento gostaria de parabenizá-lo pelo 
seu pronunciamento, que sintetiza, em linguagem clara 
e objetiva, o esforço de toda a bancada do Paraná em 
prol da questão tecnológica. No processo moderno de 
globalização, rico não é aquele que tem dinheiro, mas 
o que detém tecnologia. Dessa forma, um cidadão já 
ganhou o Prêmio Nobel de Economia defendendo a 
tecnologia. Ou seja, hoje quem tem uma empresa com 
tecnologia moderna tem futuro. Um Estado com tecno-
logia e CEFET tem futuro. Quem não tiver um CEFET 
moderno e atuante como o do Paraná não terá futuro 
tecnológico. E isso tudo irradia-se na sociedade. Seu 
esforço, Deputado Alex Canziani, tem sido muito efetivo 
nessa área de profissionalização. Fico satisfeito ao ouvir 
V.Exa. Por isso, quero transmitir ao povo do Paraná que 
a bancada como um todo, como disse V.Exa., defende 
os interesses maiores da educação, para que tanto a 
Universidade Federal como a Universidade Estadual 
do Paraná, e agora a Universidade CEFET, que será 

uma universidade tecnológica, sirvam como alavancas 
para a juventude do Paraná e do Brasil. Espero que 
assim, num futuro próximo, consigamos o progresso 
tão esperado pelo País. Muito obrigado, e parabéns 
pela sua iniciativa.

O SR. ALEX CANZIANI – Muito obrigado, Depu-
tado Max Rosenmann. Agradeço a V.Exa. o aparte, que 
incorporo ao meu pronunciamento, e que, sem dúvida, 
retrata muito bem a inegável importância da tecnologia 
para o nosso Estado e para o nosso País. 

Quero, para encerrar, registrar que ontem foi 
aprovado nesta Casa o projeto de criação do FUNDEB, 
matéria da maior relevância para o melhoramento da 
educação infantil e básica do País. 

Espero que todos nós, juntos, lutemos também 
pela educação profissional.

Parabéns ao Ministro Haddad, que aniversaria 
hoje, ao Prof. Eliezer e a todos os que lutam para a 
implantação de educação profissional neste País.

Muito obrigado, e viva a educação profissional 
brasileira!

É pois com grande alegria que destacamos nes-
se pronunciamento este marco no desenvolvimento da 
educação profissional de alto nível no Brasil. É de se 
esperar que ele seja um sinalizador para que as polí-
ticas públicas voltadas para o setor dêem seguimento 
às experiências com o mesmo potencial de desenvol-
vimento. Assim fazendo, o Pais em breve estará do-
tado de centros de formação profissional tecnológica 
consolidados e atuantes.

Muito obrigado. 
O SR. MAX ROSENMANN – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MAX ROSENMANN (PMDB-PR. Pela or-

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, O Boticário, empresa que 
surgiu há 26 anos em Curitiba, inicialmente como uma 
pequena farmácia de manipulação, criada por seu fun-
dador Miguel Krigsner, e que hoje é uma das maiores 
indústrias de perfumaria e cosméticos do Brasil, acaba 
de ser agraciada com o Prêmio de Varejista Interna-
cional do Ano, concedido pela Federação Nacional de 
Varejo dos Estados Unidos. 

Esse prêmio é um reconhecimento às empre-
sas e empresários do varejo que tenham contribuído 
substancialmente com o setor por sua liderança, cria-
tividade e inovação.

Conforme bem apontou o Presidente da em-
presa, Miguel Krigsner, este reconhecimento, vindo 
da principal entidade de varejo do mundo, confirma a 
estratégia de O Boticário de investir constantemente 
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em inovação, tecnologia, fidelização e encantamento 
de seus clientes.

A premiação se torna ainda mais importante 
pelo fato de O Boticário ter sido a primeira empresa 
do mundo no segmento de perfumaria e cosméticos 
a ser reconhecida pela NRF nessa categoria, nos 95 
anos de existência do prêmio.

A Federação Nacional de Varejo dos Estados 
Unidos é a maior e mais respeitada associação do 
setor no mundo e reúne membros de todos os for-
matos de varejo e canais de distribuição, incluindo 
lojas de departamento, de desconto, catálogos, ven-
das pela Internet e lojas independentes.

A entidade reúne associações nacionais e in-
ternacionais do setor e representa uma indústria 
que, apenas nos Estados Unidos, tem mais de 1,4 
milhão de estabelecimentos e emprega cerca de 23 
milhões de pessoas. Em 2004, as vendas das em-
presas de varejo associadas à NRF movimentaram 
4,1 trilhões de dólares.

No comunicado distribuído pela NRF nos Es-
tados Unidos, o prêmio recebido por O Boticário é 
destinado às empresas que conquistaram a excelên-
cia não só em seus países de origem, mas também 
internacionalmente. 

O texto destaca a estratégia de crescimento 
de O Boticário, que deu à empresa uma reputação 
internacional de modernidade, sintonizada com as 
tendências mundiais do mercado e fortemente com-
prometida com a qualidade de seus produtos e o 
bem-estar de seus consumidores. 

A entidade destaca com justiça que hoje a mar-
ca O Boticário é internacionalmente reconhecida 
como exemplo de inovação e qualidade superior.

O Boticário foi o pioneiro no sistema de fran-
quia, o canal de comercialização que sustenta o 
negócio da empresa. 

Em 2005, iniciou a implantação do projeto de 
comunicação via satélite, batizado de VSAT. O pro-
jeto, que possibilita a transmissão de dados, ima-
gem e voz, proporciona integração, interatividade e 
instantaneidade aos processos de comunicação e 
negócio de O Boticário, ao interligar on-line, via sa-
télite, a fábrica em São José dos Pinhais, na região 
metropolitana de Curitiba, às 2.367 lojas existentes 
no território nacional.

Outro diferencial de O Boticário é a integração 
vertical: a empresa é responsável pela criação, pro-
dução, distribuição e venda de seus produtos, em 
uma perfeita integração do negócio. 

A empresa também é reconhecida por inves-
tir na gestão de pessoas, no treinamento e desen-
volvimento de seus colaboradores e da rede de 

franqueados, o que gera um enorme diferencial no 
ponto-de-venda: qualidade no atendimento, de forma 
diferenciada, em especial pelo trabalho das consul-
toras de beleza. 

Somente no ano passado, mais de 21 mil pes-
soas foram treinadas na indústria e na rede de con-
sultores. Com a implantação do VSAT, o programa 
de treinamento de colaboradores será facilitado e 
potencializado.

A atenção que O Boticário dá aos clientes é 
evidenciada, entre outras formas, pelos clubes de 
relacionamento, que reúnem mais de 140 mil consu-
midores espalhados pelo Brasil inteiro, e pelo “Car-
tão Fidelidade”, que reúne 3,2 milhões de consumi-
dores cadastrados. Para satisfazer o cliente, além 
da qualidade do atendimento, a empresa faz fortes 
investimentos em novas tecnologias, metodologias 
e sistemas de gestão de negócios.

A inovação está no DNA de O Boticário. Em 
2005, O Boticário depositou 4 novas patentes que 
se somaram às 13 já obtidas pela empresa em pro-
dutos como o perfume Malbec e a linha de proteção 
solar Golden Plus. Esses diferenciais contribuem 
para que O Boticário seja a maior rede de franquias 
de perfumaria e cosméticos do mundo. No Brasil, 
a empresa conta com mais de 2.300 lojas. Fora do 
País, a marca está presente com 55 lojas e 1.002 
pontos-de-venda espalhados por 24 países.

Para O Boticário o ano de 2005 deve fechar 
com um crescimento de, aproximadamente, 20% 
em relação ao registrado em 2004. A expectativa é 
de que o faturamento da indústria gire em torno de 
650 milhões de reais, comparados aos 550 milhões 
de reais obtidos no ano anterior. 

O faturamento da rede deve ultrapassar a mar-
ca de 2 bilhões de reais, em comparação à soma de 
1,9 bilhão de reais registrada em 2004. Em 2006, a 
expectativa é de manter o mesmo ritmo de cresci-
mento, com investimentos da ordem de 125 milhões 
de reais, com destaques para as áreas de marketing, 
pesquisa e desenvolvimento.

É importante destacar ainda a preocupação 
inequívoca e permanente de O Boticário com a res-
ponsabilidade social da empresa, que não se res-
tringe a programas ou projetos de cunho social, mas 
envolve um modelo de gestão que prioriza a valori-
zação do ser humano, o respeito ao meio ambiente 
e a promoção do bem-estar social. 

Diante de todos esses fatos, a premiação da 
Federação Nacional de Varejo dos Estados Unidos 
representa um reconhecimento justo e oportuno, 
que alegra e orgulha a todos os paranaenses e bra-
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sileiros, por ser fruto de uma história exemplar de 
trabalho, dedicação e excelência.

Por isso, queremos registrar aqui nossos votos 
de louvor e congratulações a toda a família O Boti-
cário, seus funcionários e sua diretoria, na pessoa 
do Presidente Miguel Krigsner, por mais essa con-
quista, que põe novamente em evidência mundial a 
competência, criatividade e talento dessa empresa 
genuinamente paranaense e brasileira.

Sr. Presidente, peço que autorize a divulgação 
deste meu pronunciamento nos órgãos de comuni-
cação da Casa e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Almir Sá.
O SR. ALMIR SÁ (PL-RR. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ocupo esta tribuna para expressar meu reconheci-
mento às realizações do Ministro dos Transportes, 
Alfredo Nascimento.

Preliminarmente, é importante mencionar que, 
sem me engajar na luta política do grupo “a” con-
tra grupo “b”, é bem verdade que nossas graves e 
reconhecidas deficiências estruturais remontam de 
problemas conjunturais de décadas seguidas, e não 
só do curto período de governos recentes ou do atual 
Governo. Investimentos importantes e notórios em 
infra-estrutura deixaram de ser feitos, por escolha 
política, durante décadas.

A infra-estrutura de transportes, considerada 
como um dos mais importantes vetores estruturais 
condicionantes para a sustentação do crescimento 
econômico de longo prazo, no decorrer das últimas 
décadas tem recebido investimentos proporcional-
mente decrescentes quando mensurados em rela-
ção ao crescimento do PIB: aproximadamente 3% 
nos anos de 1970; 1,5% nos anos de 1980; e 0,7%, 
nos anos de 1990. Esse comportamento provocou 
grave redução da capacidade da oferta de trans-
portes, que não conseguiu acompanhar a evolução 
da demanda.

O resultado disso: o caos que víamos diaria-
mente em nossos televisores, a impressionante de-
terioração da infra-estrutura em estradas, portos e 
ferrovias, o que acabava gerando reflexos negativos 
sobre a produtividade e a eficiência do sistema de 
transporte.

Esses fatos comprometeram gravemente a 
competitividade do setor produtivo, notadamente no 
complexo exportador, e também a segurança nas es-
tradas, dentre outros resultados perversos da falta 
de investimentos estruturais.

Observem, Sr. Presidente, nobres colegas, 
que, passadas essas controvérsias, e sem se in-
dispor com setores partidários diversos, vem agora 
o Ministério dos Transportes, tendo à frente o seu 
Ministro, Alfredo Nascimento, realizando grandes 
e precisas intervenções, que têm sido pouco divul-
gadas nas campanhas publicitárias, mas que estão 
proporcionando uma grande diferença no Brasil, que 
precisa economizar muito para recuperar os rumos 
da macroeconomia e fazer importantes investimen-
tos pesados. 

Para solucionar esses problemas e adequar as 
necessidades às possibilidades, só um político com 
experiência de vida, perfil realizador, equilibrado e 
dinâmico poderia apresentar as melhores soluções, 
ainda mais quando consideramos os parcos recur-
sos e a complexidade do orçamento destinado ao 
Ministério dos Transportes. 

Ao se falar em conservação de rodovias, Sr. 
Presidente, até novembro de 2005 o Governo Fe-
deral contratou, por meio de programa de conser-
vação regular, mais de 42 mil quilômetros da malha 
rodoviária federal; recuperou 8,5 mil quilômetros de 
rodovias, além de contratar a sinalização de 20 mil 
quilômetros. Por outro lado, com o objetivo de evi-
tar a deterioração das rodovias, o Governo Federal 
implementou importante programa de controle de 
excesso de peso dos veículos por meio de instala-
ção de balanças, contando hoje com 42 unidades 
em funcionamento, das quais 19 em caráter educa-
tivo. Ao mesmo tempo vêm sendo implementadas 
obras estruturantes de construção, pavimentação, 
duplicação e ampliação de capacidade da malha 
rodoviária federal. 

Já no assunto construção e adequação, esta-
mos nos passos finais para a consolidação do Cor-
redor MERCOSUL, com a conclusão da duplicação 
das pistas das Rodovias Fernão Dias (BR-381, no 
trecho Belo Horizonte—São Paulo) e Régis Bitten-
court (BR-116, no trecho São Paulo—Curitiba), já 
entregues ao tráfego, e com o início das obras de 
duplicação da BR-101/Sul entre Palhoça, Santa Ca-
tarina, e Osório, Rio Grande do Sul, em execução, 
que completará em 2007 a ligação entre os principais 
mercados consumidores brasileiros com os países 
vizinhos do MERCOSUL.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Mauro 
Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES – Nobre Deputado 
Almir Sá, acompanho o pronunciamento de V.Exa., 
no qual faz uma retrospectiva da deficiente malha 
viária brasileira que o atual Governo tenta recupe-
rar através dessa operação já vistoriada pelo pró-
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prio Presidente da República. Não foram poucas as 
vezes que, ocupando essa mesma tribuna em que 
V.Exa. pontifica na tarde de hoje com o seu brilhan-
te pronunciamento, reclamei do Governo a situação 
precariíssima das BRs 116, 020 e 222, as principais 
artérias federais no Estado do Ceará. Agora, com 
essa operação de reparos e recapeamento asfáltico 
que está sendo processada, esperamos que a nossa 
malha viária seja recuperada e possa ensejar essa 
movimentação de veículos em condição de tráfego 
e de segurança, preservando a vida, como deseja-
mos e reivindicamos. 

O SR. ALMIR SÁ – Agradeço ao ilustre Depu-
tado Mauro Benevides o aparte que enriquece o 
nosso pronunciamento.

Concedo um aparte ao Deputado Neucimar 
Fraga. 

O SR. NEUCIMAR FRAGA – Nobre Deputado 
Almir Sá, parabenizo V.Exa. pelo pronunciamento, 
ainda mais quando fala de uma Pasta tão importante 
do Governo Lula, que é o Ministério dos Transpor-
tes, que tem à frente o Ministro Alfredo Nascimento. 
S.Exa. foi por 2 vezes considerado o melhor Prefeito 
do País, quando teve a oportunidade de administrar 
Manaus, no Amazonas. Trata-se de homem empre-
endedor, dinâmico e ativo. Com certeza, no final de 
seu trabalho no Ministério dos Transportes, o povo 
brasileiro saberá reconhecer o trabalho de S.Exa., 
muito embora tenha sido prejudicado pelo atraso 
no repasse de verbas pelo Governo Federal para 
investimento no setor de infra-estrutura. Deputado 
Almir Sá, mais uma vez parabenizo V.Exa., nobre 
representante do Estado de Roraima, pelo seu tra-
balho no Congresso Nacional. Também parabeni-
zo o Ministro Alfredo Nascimento, que, realmente, 
merece que os Parlamentares citem seus feitos no 
Congresso Nacional.

O SR. ALMIR SÁ – Deputado Neucimar Fraga, 
obrigado pelo aparte. 

É importante salientar que fizemos um levan-
tamento de obras que estão sendo executadas e já 
concluídas pelo atual Ministério, a fim de esclarecer 
a população do País. É preciso ressaltar a importân-
cia e a grandiosidade do Ministério dos Transportes, 
pois, ao que me parece, vem sendo pouco ou mal 
divulgada a imensa quantidade de obras que essa 
Pasta vem executando.

Foram transferidas para o Programa de Con-
cessões da BR-116 São Paulo—Curitiba algumas 
obras complementares e a construção de um trecho 
de 30 quilômetros na Serra do Cafezal. E, com vis-
tas a promover a integração física com o Continente 
sul-americano, está em vias de conclusão a Ponte 

sobre o Rio Acre, na BR-317/AC, que ligará Assis 
Brasil, no Brasil, a Iñapari, no Peru.

Destaca-se ainda a conclusão das obras de 
construção da BR-116/BA, no trecho entre Tucano 
e Ibó, restando a finalização apenas de obra espe-
cial na divisa entre os Estados da Bahia e de Per-
nambuco, completando-se, dessa forma, a ligação 
pavimentada do Norte ao Sul do País pela BR-116. 
Com o mesmo objetivo, encontra-se em andamento 
a obra na BR-116/CE, trecho Fortaleza—Pacajus. 

Ainda em 2005, foram concluídas as licitações 
para as obras de duplicação da BR-101/Nordeste 
(trecho Natal/RN—Palmares/PE), de importância 
econômica, turística e de integração nacional.

No Paraná, foi concluído o trecho de 94,1 qui-
lômetros da BR-476, entre Adrianópolis e Bocaiúva 
do Sul.

Outra importante obra concluída é a Ponte de 
Porto Alencastro, sobre o Rio Paranaíba, na BR-
497, na divisa dos Estados de Minas Gerais e Mato 
Grosso do Sul, facilitando o escoamento da produ-
ção regional. Essa obra, iniciada em 1994, sofreu 8 
paralisações até ser concluída e entregue à popu-
lação, em outubro de 2003.

Outras obras de duplicação e adequação de 
capacidade encontram-se em andamento, atenden-
do a importantes eixos econômicos: na BR-050/MG 
(Uberaba-Uberlândia), na BR-381/MG (Belo Hori-
zonte-Governador Valadares), na BR-060/DF/GO 
(Brasília-Anápolis) e na BR-153/GO (Aparecida de 
Goiânia-Itumbiara), com recursos disponibilizados 
no PPI. 

Em termos de construção de rodovias, contri-
buindo para a integração nacional, cabe destacar as 
ações de implementação da BR-156/AP (Macapá-
Oiapoque); da BR-158/MS (Selvíria-Três Lagoas) e 
da BR-364/RO (Porto Velho-Candeias do Jamari).

Ouço, com prazer, o Deputado Lincoln Porte-
la. 

O SR. LINCOLN PORTELA – Nobre Deputado 
Almir Sá, parabenizo V.Exa. pelo pronunciamento em 
que descreve, de uma forma bem clara, as realiza-
ções do Ministério dos Transportes. O atual Governo 
Lula pegou o Ministério dos Transportes numa situa-
ção muito difícil, conturbada, e houve um incremento 
muito grande, principalmente por conta da atuação 
do Ministro Alfredo Nascimento. S.Exa. não apenas 
é um grande Ministro, mas gerenciador, empreen-
dedor, um homem político que entende a linguagem 
dos Parlamentares. Ele sabe lidar com esta Casa, 
seja com Parlamentares do seu partido – que é o 
nosso partido, o Partido Liberal, juntamente com os 
demais partidos da base aliada do Governo, seja 
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com os partidos da Oposição. Portanto, parabenizo 
V.Exa., que, em seu pronunciamento, lembra o que 
está acontecendo no Ministério dos Transportes e 
menciona o Ministro dos Transportes, Alfredo Nas-
cimento, que, com competência, tem levado adian-
te aquela Pasta. Parabenizo também o Presidente 
Lula por estar abrindo os cofres – esta é a realidade 
– para que possamos ter estradas em melhores con-
dições, pois, de fato, sem orçamento, não tínhamos 
como levar o Ministério dos Transportes adiante. A 
operação tapa-buracos é, na verdade, uma “opera-
ção tapa-boca” da Oposição. 

O SR. ALMIR SÁ – Obrigado, Deputado Lin-
coln Portela. O aparte de V.Exa. enriquece o meu 
pronunciamento.

Sr. Presidente, definidas também estão as tra-
tativas com a França para a construção da ponte 
internacional ligando o Oiapoque à Guiana France-
sa, realizando a ligação do Brasil ao território ultra-
marino francês, dando acesso ao nosso território à 
Comunidade Européia. 

Já o financiamento de rodovias na América 
do Sul – BNDES e PROEX, em especial na Bolívia 
e no Peru, fomenta o desenvolvimento dos países 
vizinhos.

No âmbito da regulação, vem avançando o Mi-
nistério na intensificação da fiscalização, no aperfei-
çoamento e provimento de marcos regulatórios para 
disciplinar as relações entre usuários e prestadores 
de serviços de transportes regulados. O objetivo é 
garantir eficiência, equilíbrio da concorrência e me-
lhoria na logística de transportes, o que resulta em 
melhor desempenho econômico do setor e das ati-
vidades econômicas dele dependentes.

Nesse sentido, foram revistos todos os Progra-
mas de Exploração Rodoviária – PER nas conces-
sões rodoviárias, em especial o da concessionária 
da BR-290/RS, trecho Osório—Porto Alegre, no qual 
foi incorporado novo trecho e solucionado o acom-
panhamento físico do contrato.

Sr. Presidente, nobres colegas Deputados, o 
setor de transporte de passageiros também contou 
com ampliação nas ações de fiscalização, com apoio 
de universidades federais, agências reguladoras 
estaduais, departamentos da Polícia Rodoviária Fe-
deral e da Polícia Federal, com ênfase no combate 
ao transporte irregular, controle das autorizações de 
transporte eventual e turístico e vistorias operacio-
nais e financeiras nos terminais e garagens.

Ressalto também como importante ação da 
Pasta dos Transportes o início do processo de reor-
ganização do transporte rodoviário de cargas, com 

o objetivo de aumentar a segurança e criar as bases 
para a modernização do setor. 

Nesse sentido, foi implantado o Registro Nacio-
nal do Transportador Rodoviário de Cargas – RNTRC, 
que envolveu o cadastramento de transportadores e 
veículos no transporte rodoviário de cargas, realizado 
em 182 pontos do País, e atingiu marcas gigantes 
e eficientes. No transporte rodoviário internacional 
de cargas foi concluída a implantação do sistema 
de cadastramento e controle, o qual está disponibi-
lizado para fiscalização nos 22 postos de fronteira. 
Nesse tipo de atividade foram cadastradas inúmeras 
empresas brasileiras e veículos, gerando rapidez na 
liberação das cargas em trânsito.

Na preservação do patrimônio rodoviário, foram 
feitos investimentos na recuperação de 9.300 quilô-
metros, garantindo melhoria do tráfego e aumento da 
segurança nos principais eixos rodoviários. Constru-
ção, adequação e duplicação de 1.000 quilômetros. 
Implementação da segunda etapa do Programa de 
Concessão de Rodovias Federais, com transferên-
cia para a iniciativa privada de 3.059 quilômetros de 
rodovias no Sul e Sudeste. Criação de 35 mil em-
pregos. Redução nos custos e tempos de viagem, 
melhoria da segurança e fluidez no tráfego.

Como vemos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, com Alfredo Nascimento o Ministério dos 
Transportes fechou o ano de 2005 e inicia este novo 
período com saldo bastante positivo, apesar dos 
problemas e das dificuldades orçamentárias. Os 
resultados dos investimentos em infra-estrutura ge-
ralmente são mais demorados do que os demais. 
Corajosamente, o Ministério empenhou 5,9 bilhões 
de reais em 2005. Desse total, 5,3 bilhões de reais 
foram investimentos diretos. Ou seja, o que foi dis-
ponibilizado foi empenhado.

Isso mostra a qualidade da gestão do Minis-
tro Alfredo Nascimento. Em 2003, os investimentos 
em transportes foram de 2,3 bilhões de reais; em 
2004, o volume foi de aproximadamente 3,5 bilhões 
de reais.

Sr. Presidente, esses fatos colocam o Ministério 
dos Transportes em marca e condição nunca antes 
alcançadas. Demonstrando eficiência e eficácia no 
ano passado, 1 bilhão de reais de restos a pagar 
foram pagos. Como o orçamento cresceu, se o com-
pararmos com os dos anos anteriores, o volume de 
pagamentos também aumentou. O Orçamento de 
2006, que ainda não foi votado, deve girar em torno 
de 6 bilhões de reais, sem contar com as emendas 
parlamentares. 

Como último aspecto a abordar (apesar de po-
lêmico, mas necessário) cito o Programa Emergen-



04194 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

cial de Trafegabilidade e Segurança nas Estradas, 
que teve início neste mês e pretende recuperar, 
em caráter de emergência, 26 mil quilômetros de 
rodovias, incluindo 10 mil quilômetros estadualiza-
dos pela Medida Provisória nº 82, de 2002, em 15 
Estados. As obras devem ser concluídas ainda no 
primeiro trimestre do ano, com investimentos de 440 
milhões de reais.

Sr. Presidente, nobres colegas, precisamos evi-
dentemente de muito mais. A aplicação dos recursos 
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econô-
mico – CIDE, no orçamento do setor para 2006, deve 
chegar a 7 bilhões de reais. Com isso, espera-se que 
o País cresça ainda mais. As rodovias em bom estado 
devem proporcionar a diminuição ou, pelo menos, a 
estagnação dos custos do transporte.

Dessa forma, concluo o pronunciamento que 
faço por dever de justiça ao Ministério dos Trans-
portes e ao Governo Lula pelo que vem sendo feito 
nas estradas.

É importante que este Governo tenha a cons-
ciência de que é preciso falar e executar. Ou seja, é 
importante não só destinar 7 bilhões para o Minis-
tério dos Transportes em 2006, mas sobretudo libe-
rar os recursos. Além disso, a liberação não pode 
ocorrer somente no final do ano. Isso causa preju-
ízos às estradas, aos contribuintes, aos usuários e 
ao próprio Governo.

Ouço, com prazer, a nobre Deputada Vanessa 
Grazziotin.

A Sra. Vanessa Grazziotin – Deputado Almir 
Sá, cumprimento V.Exa. pelo belo pronunciamento. 
Concordo com o conteúdo da manifestação de V.Exa. 
e somo-me à voz dos que defendem o Ministro Al-
fredo Nascimento, o Governo do Presidente Lula, 
protegendo-os dos ataques da Oposição. Ora, as 
eleições se aproximam. Para a Oposição, quanto 
menos o Governo Federal fizer e quanto menor for 
o valor do aumento do salário mínimo, melhor. No 
fundo, as críticas da Oposição decorrem do medo do 
enfrentamento político nas próximas eleições. Não 
coloco qualquer dúvida sobre a necessidade dos 
trabalhos desenvolvidos pelo Governo Federal, prin-
cipalmente na área de transportes. Fui testemunha. 
Venho do Estado do Ministro Alfredo Nascimento. 
Sou da cidade que ele governou durante 2 mandatos. 
Conheço bem S.Exa. e sei da sua angústia duran-
te muito tempo pela falta de liberação de recursos. 
Entretanto, uma vez liberados os recursos, nada 
mais correto do que fazer as obras. Não se trata 
apenas de uma operação tapa-buracos. Quem ouve 
as notícias pensa que somente isso está em curso. 
Obras importantes e estruturantes estão sendo fei-

tas pelo Ministério dos Transportes. Um exemplo é 
a BR-319, que liga a nossa região, a minha e a sua, 
às demais regiões do País. Depois de muitos anos, 
o Ministro teve a coragem de tirar o projeto do pa-
pel. A mesma coisa com relação a BR-101. Quantos 
trechos não estão sendo duplicados? Quem ganha 
com isso é o povo brasileiro. Repito: daí o desespe-
ro da Oposição, daqueles que passaram 8 anos no 
poder e não tiveram sequer a capacidade de fazer o 
que este Governo está fazendo. Portanto, Deputado 
Almir Sá, parabenizo V.Exa. pelo pronunciamento. 
Muito obrigada.

O SR. ALMIR SÁ – Agradeço à Deputada Va-
nessa Grazziotin o aparte, que enriquece este pro-
nunciamento. 

Concluindo, Sr. Presidente, registro uma vez 
mais nosso posicionamento em defesa do Ministério 
dos Transportes, em defesa do trabalho, da popula-
ção brasileira que clama por melhores estradas há 
muito tempo. Lembro-me de que, em meu mandato 
passado, assistíamos pela imprensa aos mesmos 
reclamos acerca do péssimo estado das rodovias. 
Daí a importância da liberação dos recursos para 
a recuperação das rodovias. Isso é fundamental. É 
importante que o Governo libere os recursos paula-
tinamente ao longo do ano, para que, dessa forma, 
haja eficiência na execução do Orçamento. 

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, neste período em que assistimos à liberação 
dos recursos e à construção das obras empenhadas, 
esperamos que o Governo Federal haja com eficiên-
cia e agilidade, e que possa, ao aprovarmos o Orça-
mento de 2006, liberar esses recursos. Porque seria 
bom se o Ministério dos Transportes pudesse agilizar 
outras importantes obras, no intuito de concluirmos 
o ano com eficiência e proporcionarmos alegria e 
satisfação à população que transita de norte a sul 
por rodar em boas rodovias. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. MARCUS VICENTE – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MARCUS VICENTE (PTB-ES. Pela or-

dem. Pronuncia o seguinte discurso) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Parlamentares, por justa e urgente, 
permitam-me trazer a este Plenário uma questão que 
já foi objeto de análise e aprovação unânime nas 2 
Casas legislativas e que, em maio de 2002, retirou 
de profissionais da mais alta competência a dedica-
ção da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos o 
direito à complementação de aposentadoria, prevista 
na Lei nº 8.529/92, de 14 de dezembro de 1992. Um 
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breve histórico permitirá chegarmos ao ponto exato 
do que precisamos, em nome da justiça, transmitir 
aos senhores. 

Em 20 de março de 1969 o Departamento de 
Correios e Telégrafos – DCT transforma-se em Em-
presa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, 
através do Decreto-Lei nº 509/69, sendo adotado 
o regime celetista como regime único dos empre-
gados da empresa. Porém, até 31 de dezembro de 
1976, coexistiram na ECT os 2 regimes (estatutário 
e celetista), sendo essa a data-limite para opção 
pelo regime celetista por parte dos funcionários 
oriundos do DCT.

Em 11 de dezembro de 1974, a Lei nº 6.184 
disciplinou a conversão do regime estatutário (Lei 
nº 1.711, de 1952) dos funcionários oriundos do 
DCT para o regime consolidado, estendendo-se o 
processo de conversão para o regime celetista até 
31 de dezembro de 1976. Em 14 de dezembro de 
1992 foi sancionada a Lei nº 8.529, que garante a 
complementação da aposentadoria, para na for-
ma prevista na Lei Orgânica da Previdência Social 
(LOPS), aos empregados da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos que tenham sido integrados 
nos seus quadros até 31 de dezembro de 1976. Em 
15 de maio de 2002 o Congresso Nacional aprovou 
por unanimidade o PLC nº 6/02 (PL nº 1.745/99, na 
Câmara dos Deputados) dando nova redação ao art. 
4º da Lei 8.529/92, visando a corrigir a controvérsia. 
O projeto foi vetado em maio de 2002, sob alegação 
de vício de origem (projeto de Deputado Federal). 

No mês seguinte ao veto ao PLC nº 6/02, o 
então Presidente da República sancionava a Lei nº 
10.478/02, de 28 de junho de 2002, estendendo a 
complementação de aposentadoria dos empregados 
da laboriosa e merecedora categoria da RFFSA até 
1991, ano em que foi sancionada a Lei nº 8.186/91, 
que concedia o pré-citado benefício.

Convém esclarecer que a Lei nº 8.186/91, dos 
ferroviários, serviu de base para a elaboração da 
Lei nº 8.529/92, dos empregados da ECT. Portanto, 
enquanto uma categoria era beneficiada, a dos fer-
roviários, a outra, a dos ecetistas, era prejudicada;

Em dezembro de 2002 foi protocolada nesta 
Casa a indicação nº 3.747/02, que sugeria ao Po-
der Executivo, através do Ministério das Comunica-
ções, a elaboração de um projeto de lei com vistas 
a dar nova redação aos arts. 1º e 4º, da Lei 8.529, 
de 1992. 

Em 11 de abril de 2003 a Presidência da Em-
presa Brasileira de Correios e Telégrafos, através 
do Ofício nº 235/PR à Casa Civil, responde ao Ofí-
cio nº 176/GM/MC, manifestando seu apoio à indi-

cação 3.747/02. A Casa Civil encaminha à Câmara 
dos Deputados o dossiê recebido do Ministério das 
Comunicações, não se manifestando nem contra e 
nem a favor da emissão do PL.

Em 27 de maio de 2004 a Presidência da Em-
presa Brasileira de Correios e Telégrafos encami-
nha ao Ministro das Comunicações minuta de PL 
que altera dispositivos da Lei nº 8.529/92, em que 
apresenta dados que demonstram o lucro que a 
empresa terá com a emissão e aprovação do PL. 
O número de empregados cobertos pelo PL é de 
12.258 , ou seja, os que foram admitidos até 31 de 
dezembro de 1976.

Em 5 de janeiro de 2005 o Ministério das Comu-
nicações encaminha ao Ministério do Planejamento 
e da Previdência a Mensagem Interministerial nº 5, 
de 5 de janeiro de 2005, propondo PL do Executi-
vo que dá nova redação aos arts. 1º e 4º da Lei nº 
8.529, de 1992. 

Em 31 de maio de 2005, o Ministério do Plane-
jamento, por meio do DEST, manifesta-se contrário 
à emissão do PL. Na exposição de motivos, o DEST 
omite a origem dos recursos para pagamento da 
complementação da aposentadoria, dando ênfase 
somente às despesas.

Percebam, Sras. e Srs. Parlamentares, a ingen-
te luta que travam esses dignos e abnegados pro-
fissionais, muitos com mais de 40 anos de trabalho 
nessa empresa símbolo de qualidade e dedicação 
ao Brasil!

É importante, para encaminhar o encerramento 
desta nossa participação, indicar que o projeto, ao 
tempo em que assegura justa e total isonomia com 
outros colegas da mesma ECT, mas, em especial, 
com trabalhadores egressos dos quadros da Rede 
Ferroviária Nacional, oferece benefícios importantes 
para as contas públicas do Governo Federal, da ECT 
e para o nível de emprego do País. No que concerne 
aos aspectos financeiros, com a aprovação da pro-
posição, no período de 2005 a 2011, a ECT obterá 
uma economia de 1 bilhão e 800 milhões de reais, 
enquanto que a despesa com a complementação 
da aposentadoria, no mesmo período, será de 304 
milhões de reais.

Considerando que, ceteris paribus, 50% do 
lucro líquido obtido pela ECT será repassado a título 
de dividendos à União, até o final do citado período 
o Tesouro Nacional obterá um resultado líquido de 
596 milhões de reais (900 milhões de lucros da ECT 
menos 304 milhões de pagamento de complementa-
ção de aposentadoria), enquanto a empresa ficará 
com os outros 900 milhões de reais. A partir de 2012, 
a economia anual prevista para a ECT será de 430 
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milhões de reais, com repasse de 215 milhões de 
reais ao Tesouro Nacional que, a partir do mesmo 
ano, estará despendendo 73,4 milhões de reais com 
pagamento de complementação de aposentadorias. 
Assim sendo, somente em decorrência da aprovação 
do projeto o Governo Federal obterá um resultado lí-
quido de 141,6 milhões de reais por ano.

Destarte, também no que concerne aos aspectos 
financeiros, fica demonstrado que a proposição sob 
análise também é plenamente viável, em face dos be-
nefícios para todas as partes envolvidas (ECT, União 
e empregados).

É importante ressaltar que os resultados finan-
ceiros acima expostos decorrerão da substituição, no 
já mencionado período de 2005 a 2011, de 12.258 
empregados em final de carreira por igual número de 
empregados novos, admitidos nas classes iniciais das 
respectivas carreiras, podendo a parcela de 900 milhões 
de reais, que permanecerá na ECT, suportar a contrata-
ção de mais 13.829 novos empregos diretos. Nos anos 
de 2005 a 2006 a quantidade de substituições será de 
4.368 empregados e de 4.928 novos postos de trabalho; 
portanto, totalizando 9.296 novos empregados.

O Projeto de Lei também se justifica, por um lado, 
em razão de que o Poder Judiciário tem se manifes-
tado pelo pagamento da complementação de apo-
sentadoria aos empregados da ECT admitidos até 31 
de dezembro de 1976, quer tenham sido oriundos do 
extinto Departamento de Correios e Telégrafos (DCT), 
quer tenham sido contratados pela ECT.

Assim sendo, do ponto de vista político-jurídico, o 
projeto harmoniza o entendimento do Poder Executivo 
com os já formalmente manifestados pelos Poderes 
Judiciário e Legislativo.

Em síntese o texto do projeto de lei propõe a altera-
ção dos arts. 1º e 4º da referida lei, objetivando: a) asse-
gurar tratamento isonômico aos empregados integrados 
aos quadros da ECT até 31 de dezembro de 1976, quer 
tenham sido admitidos como estatutários, quer como ce-
letistas (agregados) pelo antigo DCT, quer tenham sido 
contratados como celetistas pela ECT até aquela data (31 
de dezembro de 1976), uma vez que a forma de integra-
ção não justifica o tratamento desigual; e b) condicionar 
o pagamento do benefício ao desligamento do aposen-
tado dos quadros da ECT, a fim de evitar a ocorrência 
de qualquer distorção na aplicação da lei.

O projeto em causa foi elaborado pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, visando a atender à 
demanda gerada pelo acordo de Lideranças avençado 
em sessão do Congresso Nacional realizada em março 
de 2004, pelo qual ficou sustada a apreciação do veto 
presidencial ao PLC nº 6/02 (PL nº 1.745, de 1999, na 
Casa de origem), de autoria do nobre Deputado Fe-

deral Paulo de Almeida, a fim de que fosse negociado 
um projeto de lei do Poder Executivo.

Pelos motivos expostos acima, pode-se perceber 
que a categoria busca incessantemente apoio do Go-
verno à emissão do PL do Executivo, porém ainda sem 
êxito. Portanto, só resta à categoria a busca pela derru-
bada do veto ao PLC nº 6/02, razão pela qual apelo aos 
nobres pares apoio no sentido de pressionar o Presidente 
do Congresso Nacional pela marcação de uma sessão 
de análise de vetos, quando esperamos que as 2 Ca-
sas do Congresso demonstrem o carinho e o respeito 
à categoria, ajudando na derrubada do veto.

Assumem sucessivamente a presidência os Srs. 
Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, e Aldo Rebelo, Pre-
sidente.

O SR. GILBERTO NASCIMENTO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. GILBERTO NASCIMENTO (PMDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria 
de informar a V.Exa. e à Casa que apoiamos totalmente 
o Deputado Marcus Vicente. Oportunamente estaremos 
encaminhando um pronunciamento, manifestando a nos-
sa solidariedade aos funcionários dos Correios.

Estamos na expectativa de que esta Casa derrube 
esse veto o mais rapidamente possível, a fim de garan-
tirmos tranqüilidade e sobrevida a esses funcionários 
que dedicaram sua vida aos Correios e Telégrafos, eis 
que, infelizmente, ainda não recebem a complemen-
tação de sua aposentadoria.

Parabéns ao Deputado Marcus Vicente por abor-
dar esse tema!

O SR. ISAÍAS SILVESTRE – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ISAÍAS SILVESTRE (PSB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
também parabenizar o nobre colega Marcus Vicente 
por seu pronunciamento. Comemora-se hoje o Dia do 
Carteiro e eu não poderia, de forma alguma, deixar 
de me associar aos pleitos da categoria e manifestar 
minha solidariedade.

Tive a felicidade de ter um irmão, que faleceu no 
último dia 7 de janeiro, que foi carteiro concursado por 
15 anos e enobreceu essa carreira.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para jus-
tificar minha ausência na Casa no período da manhã. 
Quando aqui cheguei, a sessão já havia se encerrado. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Apresen-

tação 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

Coronel Alves PL 
Hélio Esteves PT 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Ann Pontes PMDB 
Asdrubal Bentes PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Vic Pires Franco PFL 
Zé Geraldo PT 
Zé Lima PP 
Total de Pará: 7

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 
Miguel de Souza PL 
Natan Donadon PMDB 
Total de Rondônia: 6

ACRE

Chicão Brígido PMDB 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Darci Coelho PP 
Osvaldo Reis PMDB 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Antonio Joaquim PSDB 
César Bandeira PFL 
Costa Ferreira PSC 
Dr. Ribamar Alves PSB 
Pedro Fernandes PTB 
Remi Trinta PL 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Wagner Lago PDT 
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Antenor Naspolini PSDB 
Antonio Cambraia PSDB 
Ariosto Holanda PSB 
Gonzaga Mota PSDB 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Léo Alcântara PSDB 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PSDB 
Mauro Benevides PMDB 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB 
Total de Ceará: 12

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
B. Sá PSB 
Nazareno Fonteles PT 
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Carlos Dunga PTB 
Domiciano Cabral PSDB 
Enivaldo Ribeiro PP 
Lúcia Braga PMDB 
Luiz Couto PT 
Philemon Rodrigues PTB 
Wellington Roberto PL 
Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba: 9

PERNAMBUCO

Carlos Batata PFL 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Fernando Ferro PT 
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Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PL 
Jorge Gomes PSB 
José Mendonça Bezerra PFL 
José Múcio Monteiro PTB 
Luiz Piauhylino PDT 
Marcos de Jesus PFL 
Maurício Rands PT 
Pastor Francisco Olímpio PSB 
Roberto Freire PPS 
Salatiel Carvalho PFL 
Total de Pernambuco: 14

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Helenildo Ribeiro PSDB 
José Thomaz Nonô PFL 
Olavo Calheiros PMDB 
Rogério Teófilo PPS 
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Cleonâncio Fonseca PP 
Jackson Barreto PTB 
João Fontes PDT 
Jorge Alberto PMDB 
José Carlos Machado PFL 
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Colbert Martins PPS 
Coriolano Sales PFL 
Fábio Souto PFL 
Geddel Vieira Lima PMDB 
Guilherme Menezes PT 
José Carlos Aleluia PFL 
José Carlos Araújo PL 
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira PFL 
Marcelo Guimarães Filho PFL 
Milton Barbosa PSC 
Nelson Pellegrino PT 
Pedro Irujo PMDB 
Zelinda Novaes PFL 
Total de Bahia: 17

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Alexandre Maia PMDB 
Aracely de Paula PL 

Carlos Mota PSB 
Cleuber Carneiro PTB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eliseu Resende PFL 
Isaías Silvestre PSB 
Ivo José PT 
Jaime Martins PL 
João Magalhães PMDB 
João Paulo Gomes da Silva PSB 
José Militão PTB 
Lael Varella PFL 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PL 
Maria do Carmo Lara PT 
Mário Assad Júnior PSB 
Mário Heringer PDT 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Osmânio Pereira PTB 
Rafael Guerra PSDB 
Romeu Queiroz PTB 
Sérgio Miranda PDT 
Total de Minas Gerais: 25

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 
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL 
Alexandre Cardoso PSB 
Almerinda de Carvalho PMDB 
Almir Moura PFL 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Carlos Nader PL 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Dr. Heleno PSC 
Eduardo Cunha PMDB 
Eduardo Paes PSDB 
Elaine Costa PTB 
Fernando Gonçalves PTB 
Fernando Lopes PMDB 
Francisco Dornelles PP 
Itamar Serpa PSDB 
Jair Bolsonaro PP 
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João Mendes de Jesus PSB 
José Divino PMR 
Juíza Denise Frossard PPS 
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Feijó PSDB 
Reinaldo Betão PL 
Reinaldo Gripp PL 
Sandro Matos PTB 
Simão Sessim PP 
Vieira Reis PMR 
Total de Rio de Janeiro: 28

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB 
Amauri Gasques PL 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Corauci Sobrinho PFL 
Delfim Netto PMDB 
Devanir Ribeiro PT 
Edinho Montemor PSB 
Edna Macedo PTB 
Enéas PRONA 
Gilberto Nascimento PMDB 
Ildeu Araujo PP 
Jefferson Campos PTB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciano Zica PT 
Luiz Antonio Fleury PTB 
Luiza Erundina PSB 
Mariângela Duarte PT 
Medeiros PL 
Milton Monti PL 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Professor Luizinho PT 
Roberto Gouveia PT 
Robson Tuma PFL 
Salvador Zimbaldi PSB 
Telma de Souza PT 
Vicentinho PT 
Walter Barelli PSDB 
Wanderval Santos PL 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de São Paulo: 29

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL 
Pedro Henry PP 
Ricarte de Freitas PTB 
Thelma de Oliveira PSDB 
Wellington Fagundes PL 
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PFL 
José Roberto Arruda PFL 
Osório Adriano PFL 
Sigmaringa Seixas PT 
Tatico PTB 
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Neyde Aparecida PT 
Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado PFL 
Rubens Otoni PT 
Sérgio Caiado PP 
Total de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PPS 
Murilo Zauith PFL 
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Alex Canziani PTB 
André Zacharow PMDB 
Chico da Princesa PL 
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 
Nelson Meurer PP 
Oliveira Filho PL 
Ricardo Barros PP 
Selma Schons PT 
Vitorassi PT 
Total de Paraná: 18

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Carlito Merss PT 
Edinho Bez PMDB 
Edison Andrino PMDB 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 04203 

Fernando Coruja PPS 
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
Leodegar Tiscoski PP 
Luci Choinacki PT 
Mauro Passos PT 
Paulo Afonso PMDB 
Paulo Bauer PSDB 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Alceu Collares PDT 
Beto Albuquerque PSB 
Cezar Schirmer PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Francisco Turra PP 
Kelly Moraes PTB 
Luciana Genro PSOL 
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Milton Cardias PTB 
Pastor Reinaldo PTB 
Paulo Gouvêa PL 
Paulo Pimenta PT 
Wilson Cignachi PMDB 
Total de Rio Grande do Sul: 17

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 269 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência felicita todos aqueles que compõem a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos pelo Dia do Carteiro 
e pela grande contribuição que têm dado à comunica-
ção no País, ligando famílias, empresas e amigos em 
todo o território nacional. Esses brasileiros têm sido 
um fator fundamental da unidade e da integridade do 
nosso território. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passa-se 
à apreciação da matéria que está sobre a mesa e da 
constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Item 1.

PROJETO DE 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 limi-
tes 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 nºs 1 a 4 (Relator; 
Dep. José Eduardo Cardozo). Pendente de 
parecer das Comissões de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável e de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania á Emenda 
de Plenário nº 5. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência da Casa convoca o Deputado José Eduardo 
Cardozo, do PT de São Paulo, para comparecer ao 
plenário e oferecer parecer sobre a matéria em apre-
ciação, que é do interesse da população, da bancada 
e do Governo do Distrito Federal. 

A Presidência da Casa tem consciência da im-
portância dessa matéria para o desenvolvimento do 
Distrito Federal. É de interesse de todos os brasileiros. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a pala-
vra, para oferecer parecer à Emenda de Plenário nº 5, 
pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, ao Deputado Jorge Pinheiro.

O SR. JORGE PINHEIRO (PL-DF. Para emitir pa-
recer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. 
foi testemunha de que estivemos com o Governador 
Joaquim Roriz para agilizar a votação desta matéria. 
Agradeço sua intervenção no intuito de garantir que 
ela seja apreciada na tarde de hoje.

Trata-se de projeto bastante polêmico. No início 
da tarde nos reunimos com representantes do Gover-
no, do Ministério do Meio Ambiente e da Casa Civil e 
fizemos um acordo. Mas o texto do acordo, que o Depu-
tado José Eduardo Cardozo ficou de apresentar, até o 
presente momento não nos chegou em mão. Havíamos 
acordado que, pouco antes da votação desta matéria, 
iríamos conferir as novas coordenadas. Como até o 
presente momento o Ministério do Meio Ambiente não 
trouxe ao plenário o acordo firmado, vamos encami-
nhar pela aprovação na forma do substitutivo, discutido 
exaustivamente pela comissão de mérito, a Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

Sr. Presidente, vamos preservar a Cidade Digi-
tal em nosso substitutivo. E, na emenda que possi-
velmente o Governo irá apresentar, será excluída a 
residência oficial do Presidente, a Granja do Torto e 
a Cidade Digital. 
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Como no nosso substitutivo entendemos que uma 
série de residências estariam incluídas na proposta 
original do IBAMA, excluímos as áreas de conflito. Se 
amanhã o Governo entender que essas áreas devam 
ser incluídas na área do Parque, será possível fazer a 
modificação por meio de decreto presidencial. 

Fizemos uma consulta à lei que trata do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação – SNUC e vi-
mos que o Governo pode fazer a ampliação, por meio 
de decreto, das áreas conflitantes, desde que para 
tanto realize audiência pública, procedimento normal 
quando se usa esse instrumento para ampliar ou criar 
unidade de conservação. 

Por isso, Sr. Presidente, até que nos chegue o 
acordo, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 
4.186, na forma do substitutivo, conforme acordado na 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável, que entendeu ser esta a melhor maneira de 
fazermos a ampliação do Parque Nacional de Brasília 
em quase 11 mil hectares, contemplando a necessá-
ria exclusão da Cidade Digital, da Granja do Torto, do 
Parque de Exposições e da Vila Weslian Roriz.

O Sr. Luciano Zica – Deputado Jorge Pinheiro, 
concede-me V.Exa. um aparte?

O SR. JORGE PINHEIRO – Pois não, Depu-
tado.

O Sr. Luciano Zica – Devo registrar um testemu-
nho do esforço feito pela bancada do Distrito Federal 
e, em particular, pelo Deputado Jorge Pinheiro, pela 
solução do impasse em torno do Parque Nacional de 
Brasília.

Na verdade, estamos diante de uma situação de 
fato, criada ao longo de mais de 3 décadas de decre-
tação do Parque Nacional de Brasília, sem que tivés-
semos a solução de alguns absurdos, como o caso da 
própria residência do Presidente da República, que, 
durante décadas, funcionou como ocupação indevida 
do Parque Nacional.

Por várias razões – não quero entrar no mérito, 
inúmeras famílias também acabaram ocupando áre-
as que, originalmente, poderiam ser consideradas do 
Parque. Essas ocupações se consolidaram por falta 
de políticas públicas de habitação e de policiamento 
do Parque. 

O projeto que o nobre Deputado relata resolve 
pendências antigas e cria segurança jurídica, para 
que possamos ter a preservação do Parque Nacional 
de Brasília naquilo que ainda é possível preservar, 
inclusive com a recuperação de determinadas áreas, 
dando tranqüilidade para o meio ambiente do Distrito 
Federal, com a garantia dos mananciais que abaste-
cem a região e, inclusive, outros vales, com rios que 

se formam a partir das nascentes encontradas dentro 
do parque.

O projeto resolverá outro problema, um privilé-
gio do Distrito Federal: a instalação da Cidade Digital, 
que criará condições de o Banco do Brasil atingir um 
patamar de qualificação em relação aos bancos inter-
nacionais, pois a instalação de um espelho a partir do 
seu centro digital, a mais de 5 quilômetros, se não me 
engano, da instalação oficial, dará tranqüilidade, no 
caso de queda de energia, à manutenção dos dados, 
entre outras ações. 

Com a ampliação da área do Parque Nacional 
temos também a preocupação com um investimento 
de cerca de 3 bilhões de reais que poderá gerar desen-
volvimento nessa região carente de aplicações. 

Cumprimento o Deputado José Eduardo Cardozo 
e todos os Deputados do Distrito Federal – Wasny de 
Roure, Maninha, Sigmaringa Seixas, Osório Adriano, 
José Roberto Arruda, enfim toda essa bancada que 
se empenhou em assegurar a perfeita tramitação des-
ta matéria.

Lembro-me do terror dos moradores daquela 
região quando o projeto chegou a esta Casa. Conse-
guimos na Comissão de Meio Ambiente assegurar a 
realização de audiência pública e interferimos no sen-
tido de atingir o perfeito entendimento. Na condição de 
Deputado mineiro eleito por São Paulo fiquei muito feliz 
de ver resolvida essa questão de forma satisfatória. 

Todos estão de parabéns. Espero termos condi-
ções de daqui a pouco votar e aprovar uma solução 
definitiva na legislação brasileira para essa importante 
questão, que é o Parque Nacional de Brasília.

O SR. JORGE PINHEIRO – Agradeço ao Depu-
tado Luciano Zica a intervenção.

Ressalto, Sr. Presidente, que são 40 mil empre-
gos: 20 mil diretos e 20 mil indiretos que serão gerados 
pela Cidade Digital. 

O Sr. Luciano Zica – Deputado Jorge Pinheiro, 
permita-me pedir desculpas ao Deputado Alberto Fra-
ga, que esteve presente nas reuniões da Comissão de 
Meio Ambiente. Citei todos os demais e omiti o nome 
de S.Exa. Errei na conta.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Nobre Depu-
tado Jorge Pinheiro, permita-me também uma interven-
ção. Gostaria de dizer a V.Exa. que não estou cercean-
do o seu tempo; pelo contrário, informando-lhe apenas 
que, regimentalmente, quando o Relator faz o uso da 
palavra, não cabe o aparte. Cabe, sim, a qualquer Par-
lamentar pedir esclarecimentos ou solicitar ao Relator 
que sane dúvidas sobre a matéria relatada.

O SR. JORGE PINHEIRO – Muito obrigado, Sr. 
Presidente. Realmente, o Regimento Interno prevê 
isso.
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Sr. Presidente, no intuito de darmos continuida-
de ao processo de votação somos pela aprovação do 
projeto de lei, que está com urgência constitucional e 
deve ser encaminhado à Comissão de Meio Ambiente 
do Senado Federal para que possamos ter aí o cum-
primento da palavra do IBAMA, que se comprometeu 
inclusive a dar a licença prévia para que o Banco do 
Brasil possa começar os seus estudos de impacto 
ambiental a fim que seu projeto possa se iniciar logo 
naquela região.

Sr. Presidente, eram essas considerações que ti-
nha a fazer. Como até o presente momento não temos 
nenhuma emenda a ser apresentada, nosso parecer é 
pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.186, de 2004, na 
forma do substitutivo aprovado na Comissão de Meio 
Ambiente e na Comissão de Constituição e Justiça.

Muito obrigado. (Palmas nas galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Portanto, 

o parecer do Relator, Deputado Jorge Pinheiro é pela 
rejeição da emenda. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL-DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, quero cumprimentar o Deputado Pastor 
Jorge pelo trabalho que fez em ano e meio, discutindo 
a matéria e fazendo um relatório que me parece racio-
nal e de bom senso. 

Ontem o Governador de Brasília visitou V.Exa., 
acompanhado de membros da bancada. Ontem e hoje 
nos desdobramos para chegar a um acordo definitivo 
com o Governo Federal. O Deputado José Eduardo 
Cardozo, que relatou a matéria na Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania, participou desse 
acordo. Contudo, o Ministério do Meio Ambiente não 
permitiu que a TERRACAP colocasse o acordo no 
mapa. Quis fazê-lo e não devolveu a este Plenário os 
termos do acordo feito. Lamento isso publicamente. 
Estamos absolutamente conscientes de que Brasília 
precisa da Cidade Digital. São 130 hectares de terra. 
Para isso estamos aumentando o Parque Nacional de 
30 mil para 41 mil hectares de áreas preservadas. Ou 
seja, estamos trocando 130 hectares por quase 11 mil 
hectares, 100 vezes mais. Brasília ganha de um lado, 
porque vai ter o Parque Digital, e ganha do outro, por-
que vai ter aumentada a área preservada.

O IBAMA, de uma maneira que me pareceu in-
transigente, desejava acrescer a essa área do Parque 
Nacional áreas que estão ocupadas há mais de 40 anos 
e que têm sido preservadas. O próprio Deputado José 

Eduardo Cardozo, com muito bom senso e equilíbrio, 
verificou que isso não era possível.

Toda a bancada de Brasília – e estavam presentes 
os Deputados Osório Adriano, Alberto Fraga e Jorge 
Pinheiro – acordou em votar um relatório que seria 
apresentado como acordo consensual pelo Deputado 
José Eduardo Cardozo.

Neste momento, Sr. Presidente, estamos na se-
guinte questão: ou votamos o relatório do Deputado 
José Eduardo Cardozo, se S.Exa. apresentá-lo, ou tere-
mos de votar o relatório do Deputado Jorge Pinheiro.

Gostaria de pedir ao Líder do Governo, Deputado 
Arlindo Chinaglia, que ofereça condições para o acor-
do, até porque é uma matéria suprapartidária que diz 
respeito à Capital do Brasil. 

Estamos de acordo em que se vote o que foi 
acertado hoje com o Deputado José Eduardo Cardozo, 
ou, enfim, o relatório do Deputado Jorge Pinheiro. Se 
o IBAMA posteriormente considerar que alguma área 
tecnicamente é imprescindível, poderá agir por meio 
de decreto. Não vejo outra alternativa.

Não estamos de acordo em incluirmos na área 
a ser preservada áreas que são ecologicamente bem 
tratadas e estão muito bem resolvidas. Na conversa que 
tivemos hoje com o Deputado José Eduardo Cardozo 
esse acordo já tinha sido feito. Portanto, estou fazendo 
este relato apenas para reforçar os termos do acordo 
com o Deputado José Eduardo Cardozo. 

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
José Roberto Arruda tem razão. Há semanas estamos 
trabalhando para a produção de um acordo, o qual, de 
ontem para hoje, foi produzido. Ocorre que o Deputado 
José Eduardo Cardozo, segundo informações, ainda 
não se encontra em plenário porque presidia reunião 
da CPI. Aguardamos a chegada de S.Exa. Pelos sinais 
alvoroçados, parece que já está chegando.

O Deputado chegou! Creio que podemos cami-
nhar na linha do acordo, como propõe o Deputado 
José Roberto Arruda.

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem a pa-
lavra o Relator, Deputado José Eduardo Cardozo.

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, justi-
fico meu atraso em plenário. Estava numa reunião da 
CPMI fazendo uma argüição.
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Hoje pela manhã alinhamos um acordo que, 
acredito, contará com o apoio das diferentes banca-
das desta Casa. Requeiro tão-somente a V.Exa., Sr. 
Presidente, que suspenda a sessão por alguns minu-
tos, a fim de conferirmos as plantas e a descrição do 
projeto. Como ocorreu hoje pela manhã, para viabilizar 
o acordo, mudamos um pouco a descrição do Parque. 
Requeiro, portanto, a suspensão da sessão por no má-
ximo 5 minutos, para fazermos a descrição do Parque 
Nacional junto à assessoria técnica, verificarmos o que 
já foi feito e mostrarmos aos Srs. Parlamentares que 
participaram desse acordo o resultado produzido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia concede o tempo a V.Exa. e aos Líderes, embora 
não suspenda a sessão. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Vou conce-
der a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, pau-
lista e paulistano, para celebrar, em nome da Casa, 
o aniversário da maior metrópole da América Latina, 
fundada pelo Padre Manoel da Nóbrega, numa atitu-
de visionária, própria dos jesuítas do século XVI. São 
Paulo, capital dos bandeirantes, ergueu-se como a 
maior cidade do Hemisfério Sul e hoje celebra seu 
aniversário.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Depu-
tado Aldo Rebelo, que se elegeu Vereador pela cidade 
de São Paulo quando iniciava sua brilhante carreira 
política, hoje coroada pela assunção à Presidência da 
Câmara dos Deputados. 

Neste momento, cumprimentamos a cidade de 
São Paulo e todos os paulistanos pelos 452 anos da 
cidade. Hoje é feriado em São Paulo. Estamos aqui, eu, 
V.Exa., Deputado Aldo Rebelo, e mais 68 Srs. Depu-
tados, trabalhando no compromisso de representar o 
Estado de São Paulo na Câmara dos Deputados.

Quero cumprimentar todos os paulistanos pelo 
aniversário que se comemora no dia de hoje. Ontem, 
antes de vir a Brasília, tive a oportunidade de conversar 
com o Prefeito José Serra e tomar conhecimento dos 
eventos a serem realizados na cidade. Esses eventos 
começaram à meia-noite de ontem. Tenho certeza de 
que todos os paulistanos estão neste momento en-
galanados, vivendo um momento ímpar da cidade de 
São Paulo! 

Como lembrou o Presidente Aldo Rebelo, a pujan-
ça de São Paulo é importante para o Brasil, para todos 
nós. Nós, que fazemos política na cidade e no Estado 
de São Paulo, temos a oportunidade, neste momento, 
de registrar nossos cumprimentos. Lamentamos não 
poder estar presente lá, mas nosso compromisso maior 
é com a Nação. E aqui estamos hoje votando matérias 
importantes. Já foi realizada uma sessão extraordinária 

e outra ainda haverá, quando discutiremos e votaremos 
a importante questão relativa à verticalização.

Portanto, a todos aqueles que, em São Paulo, 
no dia de hoje, estão participando dos vários eventos 
comemorativos, um abraço da Câmara Federal, por 
delegação do Presidente Aldo Rebelo. Temos certeza 
de que o sucesso da capital de São Paulo é importante 
para todo o País.

Sr. Presidente, como V.Exa. já registrou, no dia 25 
de janeiro também se comemora o Dia do Carteiro. A 
todos os carteiros o nosso abraço pelo seu Dia. E lem-
bro um fator importante: estamos há cerca de 7 meses 
vivendo uma crise numa Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito que leva o nome “Correios”. Pois até hoje, 
com todas as apurações, não tivemos nenhum carteiro 
envolvido naquele episódio negativo. Portanto, a todos 
os carteiros brasileiros os nossos cumprimentos pelo 
digno e importante trabalho realizado.

O Deputado Marcus Vicente ressaltou a necessi-
dade de derrubarmos o veto de uma matéria já apre-
ciada por esta Casa e também pelo Senado, que trata 
dos carteiros aposentados. É uma grande luta. 

Tenho certeza de que, neste momento, ao regis-
trarmos nosso cumprimento a todos os carteiros pelo 
Dia do Carteiro, como também a todos os paulista-
nos pelos 452 anos da cidade de São Paulo, estamos 
mostrando que o trabalho da Câmara dos Deputados 
é extremamente importante. Registramos a importân-
cia dos bandeirantes e da cidade de São Paulo e o 
reconhecimento que temos pela sua pujança e lide-
rança. Tenho certeza de que, em cumprimentando os 
paulistanos, estamos também rendendo homenagens 
da Câmara dos Deputados à determinação do povo 
paulistano que hoje comemora 452 anos.

Aproveito a oportunidade para registrar também 
o nosso apoio e aplauso aos nossos carteiros, relem-
brando que o Deputado Marcus Vicente fez um pro-
nunciamento extremamente importante. Se quisermos 
realmente homenagear os carteiros, deveremos man-
dar um telegrama na forma de um voto. Pois o melhor 
telegrama que eles esperam é o voto pela derrubada 
do veto que permitirá o reconhecimento que outrora 
esta Casa teve, mas que, lamentavelmente, o Execu-
tivo deixou de implementar. Se ocorrer a derrubada do 
veto, poderemos fazer o verdadeiro reconhecimento. 
E este é o grande telegrama que queremos passar a 
todos os carteiros: a derrubada do veto! 

Mais uma vez agradeço ao Deputado Aldo Re-
belo, que começou a sua vida política na cidade de 
São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-
gado, Deputado Arnaldo Faria de Sá. Naturalmente, 
V.Exa. falou em nome de todos nós, em nome da Casa, 
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que reconhece o papel de São Paulo, do seu povo 
trabalhador, das suas sólidas instituições sindicais, 
empresariais, sociais. 

Também cumprimento aquele que representa o 
Município de São Paulo, o seu Prefeito José Serra, que 
neste momento preside os festejos daquela cidade de 
todos os brasileiros.

Nossas saudações também aos carteiros do 
Brasil.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, tenho em 
mão duas decisões da Justiça que autorizam a reali-
zação, sem licitação, de obras emergenciais em tre-
chos rodoviários, dentro do programa de restauração 
de rodovias no País. 

É impressionante! O Tribunal de Contas da União 
há poucos dias iniciou uma ação para impedir a cha-
mada operação tapa-buracos, que na verdade é a 
operação de restauração de rodovias, e o próprio Tri-
bunal de Contas, por meio de seu representante, o ex-
Deputado Augusto Nardes, sugeriu a recuperação, de 
forma emergencial, de trechos rodoviários nos Estados 
do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e do Paraná 
– isso em dezembro de 2005!

É muito estranho esse tipo de postura. Parece 
até que há um combate, um processo de disputa elei-
toral! Tomar uma iniciativa desse porte eu acho que 
beira até a irresponsabilidade. Todos nós queremos 
ver as estradas restauradas para que se reduzam os 
acidentes, para que se faça a necessária recuperação 
da infra-estrutura rodoviária do Brasil. As duas deci-
sões judiciais de dezembro desse ano referem-se aos 
trechos da BR-101 de Rio Bonito à Ponte Rio—Niterói 
e de Rio Bonito à divisa com o Espírito Santo. Autori-
za-se de forma emergencial, sem licitação, a obra de 
reparação desses trechos, para recompor a BR-101. 
E o próprio Tribunal de Contas havia autorizado obras 
emergenciais em 3 Estados do País! 

Creio que nem os juízes nem o Ministro Augusto 
Nardes, do Tribunal de Contas da União, estejam em 
campanha eleitoral, e certamente estão atentos à ne-
cessidade de recuperar a estrutura rodoviária brasilei-
ra. Portanto, Sr. Presidente, gostaria de pedir-lhes bom 
senso e um pouco mais de atenção. Não se pode deixar 
de reconhecer a urgência, a importância e a neces-
sidade das obras de reparação das rodovias do País. 

Vamos deixar de lado o discurso. Não vamos 
transformar esse debate em disputa eleitoral. Isso 

seria lastimável. Não podemos admitir esse tipo de 
procedimento. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 

palavra ao nobre Deputado Osório Adriano. 
O SR. OSÓRIO ADRIANO (PFL-DF. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já participei 
de muitas reuniões para tratar do Projeto nº 4.786. 
Ainda hoje participamos de uma reunião em que se 
buscava um acordo, que felizmente aconteceu. Esta-
vam presentes vários interessados. 

O Distrito Federal tem um grande interesse pela 
criação da Cidade Digital, um empreendimento que 
permitirá a abertura de cerca de 40 mil empregos. Os 
jornais ressaltam o interesse do Banco do Brasil em 
investir R$1 bilhão nesse projeto, para instalar seu Data 
Center na Capital Federal, junto à sua matriz. 

Ora, Sr. Presidente, fala-se muito em interesses 
econômicos, mas é preciso lembrar dos interesses so-
ciais. Basta observarmos o número de cidadãos pre-
sentes nas galerias deste plenário nos últimos dias, 
todos interessados na solução dos seus problemas, 
principalmente os que residem nesta cidade há mais 
de 40 anos.

Apelo para os colegas no sentido de que vo-
tem pela aprovação desse projeto, até porque há um 
acordo. Não há motivo para deixarmos de votar esse 
projeto depois de tanta luta, especialmente por parte 
da bancada do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Srs. Líderes, 
a matéria está pronta para ser votada? (Pausa.)

O SR. JORGE GOMES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JORGE GOMES (PSB-PE. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, utilizo esta tribuna para demons-
trar minha satisfação por ter sido escolhido paraninfo 
da turma de Administração em Gestão de Negócios 
da Faculdade do Vale do Ipojuca – FAVIP, em nossa 
querida Caruaru, no agreste pernambucano. Compro-
missos inadiáveis desta Casa impossibilitaram minha 
presença no evento; entretanto, fiz-me representar na 
solenidade pelo economista Clodoaldo Silva. E que-
ro deixar registrada nos Anais desta Casa a seguinte 
mensagem, que encaminhei aos formandos: 

“Neste momento em que me faço representar 
pelo economista Clodoaldo Silva nesta solenidade, 
na qualidade de paraninfo da turma de Administração 
em Gestão de Negócios, devo, por uma questão de 
justiça, agradecer aos formandos a imensa honra por 
essa escolha. Ela significa, tenho a certeza, o reco-
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nhecimento pelo exercício de uma vida pautada, sem 
falsa modéstia, pela ética e pelo respeito às causas 
nas quais acredito e a que tenho dedicado cada ação 
do meu exercício profissional, seja como médico, seja 
como político.

Por conta disso, e lamentando não estar pre-
sente nesta solenidade que é um marco na vida dos 
formandos em Administração, em Ciências Contá-
beis e Ciências Econômicas, além de ser também 
um marco para os seus familiares, devo apresentar 
minhas desculpas pela ausência involuntária: a con-
vocação extraordinária da Câmara Federal me faz 
permanecer em Brasília neste dia tão especial. 

A oportunidade concretiza o ensejo de transmi-
tir votos de congratulação aos pais e às mães que 
são, primordialmente, incentivadores e responsáveis 
pelo suporte às aspirações dos jovens em todos os 
momentos, desde a decisão até a consecução dos 
seus objetivos. O reconhecimento se estende aos 
demais familiares, pois sabemos, pela nossa própria 
experiência de pais, como é importante no dia-a-dia 
de quem tem o futuro e os sonhos pela frente am-
pliar a base de sustentação e apoio.

Aos novos bacharéis, quero lembrar-lhes a 
responsabilidade que se avizinha pelo exercício da 
profissão escolhida e o compromisso que se renova 
à medida que haja a consciência das transforma-
ções exigidas pelo nosso País, por Pernambuco, 
pelo Agreste e por nosso Município.

Como exemplo de consciência e compromisso, 
quero lembrar aos presentes as ações que promovi, 
como Deputado Federal, na qualidade de porta-voz 
do anseio do povo de nossa região, para a criação 
da Universidade Federal do Agreste, visando aten-
der a uma demanda reprimida de jovens e adultos 
que passam a ter, com a sua implantação, a única 
possibilidade de acesso à universidade de qualidade, 
pública e com a gratuidade assegurada. A chegada 
do campus da UFPE foi um passo importante para 
essa conquista.

Esta solenidade me remete à minha própria for-
matura na Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Pernambuco, numa época distante, quan-
do os ares eram de chumbo e as aspirações e com-
promissos com a renovação da sociedade tolhidas 
pela ditadura. Naquela época, quaisquer tentativas 
de mobilização de estudantes, de intelectuais ou de 
operários eram abafadas arbitrariamente. 

Relembro isso para evidenciar a responsabi-
lidade dos novos bacharéis: que todos assumam o 
compromisso com a renovação. Tudo para que, de 
mente alerta e coração aberto, possamos transferir 

a vocês a tarefa na qual a minha geração se empe-
nhou e continua a se empenhar.

Muito obrigado, de coração”. 
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, 
ainda estamos tentando fazer um acordo sobre o 
relatório do Deputado José Eduardo Cardozo. 

Aproveito o momento em que ainda se constrói 
o acordo sobre esse projeto tão importante para Bra-
sília para informar ao Deputado Fernando Ferro que 
não se deve defender aquilo que não se conhece na 
totalidade. É óbvio que uma operação tapa-buracos 
precisa ser feita, mas não debaixo de chuva, sem 
licitação, e por empresas viciadas, que estão com 
problemas junto ao Tribunal de Contas da União. 

Informo a V.Exa. que o TCU está interessado 
em fiscalizar e vai fazê-lo in loco a partir da próxi-
ma semana, bem como nós membros da Comissão 
Mista de Orçamento da Câmara dos Deputados es-
tamos fazendo essa fiscalização, porque não pode-
mos permitir que irresponsavelmente se jogue fora 
o dinheiro público. 

O fato é que o Governo precisa ser mais pre-
vidente e mais responsável com esse grande patri-
mônio público que são as estradas brasileiras. Na 
época chuvosa não se pode fazer uma operação 
tapa-buracos no valor de R$470 milhões – que ain-
da é pouco para atender às necessidades das es-
tradas. Na maioria dos trechos não se faz licitação, 
e entregam-se os recursos para empreiteiras que já 
estão concorrendo a outras obras em determinados 
trechos objeto de licitação.

É urgente que o Ministério Público revogue 
esse programa que não atende às necessidades 
do povo brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra à nobre Deputada Vanessa Grazziotin, que 
dispõe de 1 minuto.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB-AM. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, primeiro, quero rapidamente falar a respeito 
dessa polêmica sobre a recuperação das estradas 
brasileiras. Este é um debate interessante. Vários 
Parlamentares já se pronunciaram sobre esse as-
sunto. Entretanto, quero resgatar o fato de que, se 
o Tribunal de Contas da União fiscalizará pari passu 
a execução da obra, isso acontece por iniciativa do 
Governo Federal, do Ministério dos Transportes. 
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O Deputado que me antecedeu deveria relatar 
aqui os problemas vividos no Estado do Amazonas: 
obras mal feitas, ou feitas sem licitação, dinheiro jo-
gado, aí sim, no ralo. Dessa forma o Deputado estaria 
sendo mais correto e fiel não com o povo brasileiro, 
mas consigo mesmo e com a sua história, porque no 
Governo que historicamente ele apoiou é que havia 
a prática recorrente de se fazerem obras mal feitas 
e jogar dinheiro no ralo.

Sr . Presidente, quero registrar a importan-
te audiência que houve na Comissão Mista com a 
presença do Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que 
na oportunidade não apenas relatou a negociação 
sobre o salário mínimo mas também formalizou o 
compromisso de trabalhar junto com o Congresso 
Nacional na elaboração de uma política permanente 
para a recuperação do seu valor.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado, 

o capítulo da guerra dos buracos será considerado 
encerrado, pelo menos na tarde de hoje. Pelo amor de 
Deus! Três oradores já falaram sobre os buracos!

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
Deputada tentou atingir-lhe fazendo acusações que 
lhe devolvo, porque participa de um Governo que 
assaltou o Estado brasileiro. Essas acusações não 
me atingem.

Não gostaria de trazer a esta Casa questões 
paroquiais. Discuto com S.Exa., em qualquer foro, 
questões nacionais, na busca de soluções, mas não 
dessa forma.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado Pauderney Avelino haverá de ocupar-se 
dos buracos. Prefiro que eles sejam tapados.

Sr. Presidente, há informações de que algumas 
Comissões ainda estão funcionando no presente 
momento. Seria interessante a suspensão de todas 
elas para que os Deputados venham ao Plenário e 
possamos dar seguimento aos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Pre-
sidência solicita aos Presidentes das Comissões 
em atividade na Casa que encerrem seus trabalhos 
porque já se iniciou a Ordem do Dia.

O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lu-
gar, registro o aniversário de emancipação política 
do Município de Cuité, no Curimataú paraibano, que 
já conta com o campus universitário da Universidade 
Federal de Campina Grande. Parabenizamos o povo 
da cidade, o Prefeito Antônio Medeiros, os Vereado-
res, enfim, todos aqueles que ajudam a construir o 
Município, preocupados com que cada vez mais os 
serviços sejam realizados com qualidade. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, congratulo-
me com os carteiros no dia de hoje, a eles consa-
grado. Nesta oportunidade, ressalto a importância 
da derrubada do veto ao PLC nº 6, de 2002. Espe-
ramos que o Congresso Nacional o inclua em pau-
ta, a fim de que seja derrubado o veto imposto pelo 
Governo FHC e recuperada a dignidade dos ser-
vidores dos Correios e Telégrafos, principalmente 
dos carteiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. BETO ALBUQUERQUE – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
colegas Deputados e Deputadas, gostaria de regis-
trar a decisão tomada coletivamente, ontem, pelo 
Governo e pelas centrais sindicais de trabalhadores 
do nosso País. 

É a primeira vez na história de debates sobre 
o salário mínimo que se atingiu um consenso, fruto 
de uma política de entendimento, de administrar e 
governar as possibilidades, não apenas os nossos 
sonhos, as nossas vontades. O salário mínimo bra-
sileiro, que todos nós muito provavelmente almeja-
ríamos fosse bem maior, em 2006, é de R$350,00, 
antecipado para o mês de abril e cotejado pela cor-
reção da tabela do Imposto de Renda, que tem um 
significado nominal e de capacidade de compra como 
o maior salário mínimo dos últimos 25 anos. 

No início do Governo do Presidente Lula, foi 
entregue o salário mínimo de 1,3 cestas básicas, foi 
entregue ao Presidente Lula, em janeiro de 2003, 
um salário mínimo de 58 dólares, um salário mínimo 
sem poder de compra real. Um salário mínimo que, 
em 8 anos, tinha apenas recebido do Governo Fer-
nando Henrique Cardoso 40% de reajuste acima da 
inflação. Nós estamos chegando, em 3 anos, Sr. Pre-
sidente, a 25% de reajuste para além da inflação. E, 
hoje, esse salário mínimo, para o qual todos estamos 
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chamados a votar, que conta com o consenso das 
centrais sindicais, tem um poder de compra de 2,2 
cestas básicas, ou seja, o poder de compra desse 
salário mínimo praticamente dobrou em relação ao 
do ano de 2002. Isso são números, com exatidão 
das estatísticas e dos comparativos.

Chama-me atenção o fato de algumas Lide-
ranças de oposição dizerem que vão trabalhar para 
que o mínimo seja ainda majorado, em que pese a 
concordância de todas as centrais sindicais. Chama-
me atenção esse tipo de manifestação porque Esta-
dos como Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Bahia já 
poderiam estar pagando salários muito maiores do 
que este, se tivessem cumprido a lei que o Governo 
Fernando Henrique Cardoso criou, a qual permite 
aos Estados fixarem pisos regionais de salários. 

O discurso aqui dentro é um e lá fora, outro, 
porque essa lei do piso regional de salários já existe 
há cerca de 6, 7 anos, e os trabalhadores da iniciativa 
privada em São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Bahia 
poderiam receber salários muito superiores ao salário 
mínimo nacional. Aliás, no Rio Grande do Sul, meu 
Estado, graças ao Governo Olívio Dutra, foi instituí-
do o piso regional de salários e, desde maio do ano 
passado, nenhum trabalhador em atividade ganha 
menos do que R$375,00. Em São Paulo, berço do 
tucanato, do Governo Fernando Henrique Cardoso, 
até hoje não foi instituído o piso regional de salários, 
nem em Minas Gerais, Bahia ou Goiás.

Portanto , a melhor forma de questionar o in-
questionável, de reconhecer o valor real do salário 
mínimo, é dar o exemplo, fixar um piso regional de sa-
lários nos Estados onde se governa, superior àquele 
que queremos no plano nacional. Seria extremamente 
salutar que os partidos de oposição pudessem fazê-
lo, porque estariam chamando a atenção do Governo 
com o exemplo, o que é importante.

Quero saudar os promotores do entendimento 
havido entre as centrais sindicais, obviamente, pela 
decisão recém-anunciada. Há pessoas que terão que 
guardar a prancha de surf, porque não vai ter onda 
para surfar, tendo havido entendimento quanto a um 
salário mínimo real, com poder aquisitivo de compra 
maior do que nos últimos 25 anos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 

palavra à Deputada Luciana Genro, para uma Co-
municação de Liderança, pelo PSOL.

Logo após a palavra de S.Exa., vou solicitar 
que, em qualquer condição, o Relator da matéria, 
Deputado José Eduardo Cardozo, ofereça seu pa-
recer para que a Casa possa deliberar.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, este debate sobre o salá-
rio mínimo é realmente muito importante, e o PSOL 
quer fazê-lo e parte, em primeiro lugar, de premissa 
fundamental. A Constituição brasileira determina que 
o salário mínimo deveria atender às necessidades 
de uma família com saúde, educação, alimentação, 
transporte, lazer.

O valor do salário mínimo estimado pelo DIE-
ESE em mais de R$1.500,00, está absolutamente 
distante da realidade proposta pelo Governo. Isso 
não é nenhuma novidade. Evidentemente, não se 
esperaria que o Governo Lula propusesse o salário 
mínimo proposto pelo DIEESE, porque não foi esse 
seu compromisso, embora o PT sempre tenha de-
fendido o valor indicado pelo órgão como referência 
de dignidade para os trabalhadores. 

O que o PSOL vem a esta tribuna cobrar é que 
o PT e o Governo Lula cumpram seu compromisso 
de campanha: dobrar o poder de compra do salário 
mínimo em 4 anos. Pois bem, para que isso aconte-
cesse, o valor do salário mínimo deveria estar entre 
540 e 570 reais, dependendo do índice inflacioná-
rio que se leve em consideração. Essa é a proposta 
do PSOL. 

Temos a convicção de que esse valor é abso-
lutamente viável para o País. O valor proposto pelo 
Governo, R$350,00, é mais um engodo, mais uma 
enganação, desta vez, em conluio com as centrais 
sindicais, particularmente, a CUT, que durante toda a 
sua história lutou e exigiu dos sucessivos Governos 
um salário mínimo digno para a classe trabalhadora 
e agora se conforma com esse vergonhoso valor. 

Se o Governo baixasse os juros para 11% ainda 
seria uma das taxas mais elevadas do mundo, mas 
faria uma economia de R$80 bilhões, o que cobriria 
com folga os gastos com o salário mínimo. Os Es-
tados e Municípios, alega o Governo, não suporta-
riam aumento tão grande. Suportariam, sim, porque 
o aumento do salário mínimo geraria crescimento 
econômico, maior arrecadação de impostos. Quem 
ganha salário mínimo gasta seu dinheiro consumin-
do, e isso se reverte em impostos para os Estados e 
Municípios. A nossa Previdência é superavitária, e 
não deficitária, em quase 40 milhões de reais. 

Está aqui o estudo de brilhante economista da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrando 
que a Previdência dá lucro, e o Governo faz uma 
manobra numérica para convencer o povo brasileiro 
de que a Previdência é deficitária e que, portanto, 
não pode aumentar o salário mínimo, não pode au-
mentar o valor das aposentadorias. 
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Aliás, ontem, foi o Dia dos Aposentados e eles 
foram às ruas reivindicar que o reajuste das apo-
sentadorias seja, pelo menos, no mesmo índice do 
reajuste do salário mínimo. Algo que foi desmante-
lado pelo Governo Fernando Henrique Cardoso e 
mantido pelo Governo Lula. 

Então, o pessoal vem a esta tribuna reafir-
mar o seu compromisso com a classe trabalhadora 
brasileira e a sua exigência de que o Governo Lula 
cumpra o seu compromisso de campanha, dobre o 
poder de compra do salário mínimo. 

Não nos vamos calar diante desse engodo e 
dessa transformação que o Governo está fazendo, 
das Centrais Sindicais, particularmente da CUT – nem 
falo das outras que sempre foram agentes patronais, 
em instrumento político dos seus interesses dentro 
do movimento sindical.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO ALFREDO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra pelo tempo de 1 minuto.
O SR. JOÃO ALFREDO (PSOL-CE. Pela or-

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, os Deputados do Ceará 
destinaram às universidades estaduais, ano passa-
do, por meio de emenda de bancada, 4 milhões e 
800 mil reais. Desse total, 3 milhões seriam para a 
Universidade Estadual do Ceará (UECE), tendo em 
vista a realização da 57ª Reunião SBPC, realizada 
em julho de 2005, no campus do Itaperi.

Como o dinheiro da emenda não foi liberado no 
prazo previsto, o então Ministro da Educação Tarso 
Genro, em visita ao Ceará, acertou durante almoço 
no Palácio de Iracema, na presença do Governador e 
do Reitor da UECE, que o Governo do Estado adian-
taria 3 milhões de reais, a serem compensados no 
final de 2005, com a liberação da referida emenda 
pelo MEC. Esse acordo viabilizou o atendimento às 
exigências da diretoria da SBPC (Sociedade Brasi-
leira para o Progresso da Ciência) para realização 
de sua reunião no campus da UECE.

O Reitor explicou ao Ministro que o Governo 
do Estado estaria liberando 6 milhões de reais para 
melhorias na infra-estrutura do campus, mas que os 
3 milhões solicitados pela SBPC, para finalização 
das obras, não tinham prioridade no planejamento 
da universidade. Esses recursos seriam empregados 
em obras, como o complexo esportivo do Curso de 
Educação Física, que não dispõe de qualquer insta-
lação; construção de prédios para abrigar os mestra-
dos de Física, Computação e Geografia; construção 
de instalações para mestrado e doutorado em Vete-

rinária; instalações do prédio do Centro de Estudos 
Sociais e Aplicados (CESA), que abriga os cursos 
de Graduação e Pós-Graduação em Administração, 
Serviço Social e Ciências Contábeis; construção de 
novo prédio para abrigar a Faculdade de Educação e 
Ciências de Crateús (FAEC), que funciona até hoje 
com o Curso de Pedagogia sem prédio próprio; sala 
para o novo arquivo de graduação da UECE, que 
está sem condições de abrigar o volume de docu-
mentos dos últimos 50 anos da Universidade e das 
faculdades que a constituíram.

Ressalte-se que as exigências da SBPC trata-
vam de obras não tão prioritárias na atual conjuntura, 
que diziam respeito à nova infra-estrutura elétrica, 
novas redes de água e esgoto, nova malha asfáltica 
e recuperação da antiga em todo o campus do Ita-
peri, construção de barragem sobre o açude, para 
permitir estacionamento dos veículos e ônibus que 
viriam de outros lugares, bem como finalização de 
auditórios do Centro Administrativo e construção de 
outras salas e auditórios para abrigar grande parte 
do evento. Ressalto que a decisão de abrigar a reu-
nião da SBPC no campus do Itaperi havia sido ne-
gociada pela administração anterior e foi mantido o 
calendário para não causar prejuízos à imagem do 
Estado e da Universidade.

Até agora, somente 500 mil reais foram libera-
dos pelo Governo Federal para finalização do prédio 
do Centro Administrativo, usado na reunião da SBPC 
e que permanece inacabado.

O Reitor da UECE negociou o fim da greve de 
professores, alunos e servidores no fim de junho de 
2005, mostrando que muito do que estava sendo 
reivindicado já tinha sido negociado com o então 
Ministro Tarso Genro e que os recursos seriam libe-
rados no final de 2005, para que as obras pudessem 
ser iniciadas este ano. Ocorre que essas obras, hoje 
essenciais ao bom funcionamento da UECE e dos 
seus cursos de graduação, encontram-se paradas, 
com os estudantes cobrando solução por parte da 
Reitoria.

Diante do exposto, Sr. Presidente, a população 
do Estado, em especial estudantes, servidores e pro-
fessores da UECE, reivindica a liberação urgente do 
total dos recursos acordados pelo próprio Governo 
Federal com a direção daquela Universidade. Com o 
mesmo fim, faço aqui um apelo ao Ministro da Edu-
cação, Fernando Haddad, em nome da comunidade 
daquela que é uma das principais instituições de 
ensino superior em nossa região.

O SR. ALBERTO FRAGA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.



04212 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ALBERTO FRAGA (PFL-DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a 
V.Exa. que convide o Deputado José Eduardo Car-
dozo a vir apresentar seu parecer. Acho que já há 
acordo firmado. Não podemos ficar aqui aguardando, 
já que o mapa do IBAMA não apareceu até agora.

Para quem fez um acordo e não consegue ao 
menos plotar o mapa, solicito a V.Exa. que convoque 
o Relator, Deputado José Eduardo Cardoso, para que 
votemos essa matéria tão importante para o Distrito 
Federal e para o Brasil. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Pre-
sidência pergunta ao Deputado José Eduardo Mar-
tins Cardozo se o parecer já pode ser oferecido à 
Casa.

O SR. LUCIANO ZICA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. LUCIANO ZICA (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, os últimos deta-
lhes do parecer estão sendo acertados. Em alguns 
minutos, o Deputado José Eduardo Cardozo poderá 
apresentá-lo. Mas, com certeza, esse esforço de úl-
tima hora produzirá um aperfeiçoamento do texto.

Fui o único Deputado a votar contra o relatório 
do Deputado Jorge Pinheiro na Comissão de Meio 
Ambiente. Percebo que havia, embora seu grande 
esforço, algumas questões a serem acertadas, ago-
ra objeto de entendimento, graças ao esforço dos 
Parlamentares do Distrito Federal e do Relator José 
Eduardo Cardozo.

Apesar da morosidade na elaboração do traçado 
final por parte do IBAMA, o Deputado José Eduardo 
Cardozo tem condições de apresentar um parecer 
que não merecerá reparo, pois atende a todas as 
necessidades, preservando as famílias que tinham 
ameaçados seus interesses e assegurando ao Pre-
sidente da República a área da residência oficial da 
Granja do Torto, que, desde a construção Brasília, 
tem ocupação irregular.

Da maneira como está sendo produzido o rela-
tório, teremos condições de assegurar ao Presidente 
da República a tranqüilidade de residir em área re-
gularizada. Essa é uma demonstração clara de que 
o Governo Lula tem preocupação em dar legalidade 
aos atos que sustentam nossa República.

Acredito que teremos hoje todas as condições 
de colocar um ponto final nesse debate importante 
e vital para o Distrito Federal, na medida em que re-
solve o problema da Cidade Digital e assegura, por 

outro lado, a importante preservação de mananciais 
que abastecem a região.

A SRA. MARIA LÚCIA CARDOSO – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. MARIA LÚCIA CARDOSO (PMDB-MG. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejo manifes-
tar minha satisfação por ter sido aprovado hoje, na 
Comissão de Minas e Energia, o Projeto de Lei nº 
6.164 de 2005, de minha autoria, que trata da efici-
ência energética para o País e estabelece percentual 
que altera a Lei nº 9.991, de 2000, brilhantemente 
relatado pelo meu ilustre colega, Deputado B. SÁ.

A manutenção do percentual mínimo obrigató-
rio de aplicação anual de 0,5% da Receita Opera-
cional Líquida das Concessionárias de Distribuição, 
em detrimento do percentual de 0,25% previsto na 
Lei nº 9.991, de 2000, para vigorar a partir de 1º de 
janeiro de 2006, representa, somente em termos 
de projetos integrantes do Programa de Eficiência 
Energética – quero destacar como exemplo a CE-
MIG, distribuidora de energia elétrica do meu Esta-
do, Minas Gerais, a disponibilização de recursos de 
R$50 milhões/ano, no lugar de R$25 milhões/ano, 
caso fosse mantido o percentual de 0,25%, conforme 
previsto na citada lei, ou seja, uma disponibilização 
adicional de R$25 milhões/ano, para aplicação em 
projetos que conduzam à eficiência do consumo de 
energia elétrica. 

Esses projetos de eficiência energética repre-
sentam uma Relação Custo-Benefício – RCB para 
a sociedade favorável, tendo em vista que a análise 
e aprovação desses projetos, por parte da ANEEL, 
levam em conta a ótica da sociedade, ou seja, os 
projetos de eficiência energética são mais econômi-
cos e exigem menos recursos do que aqueles que 
seriam necessários para prover a geração, trans-
missão e distribuição de energia nova, para suprir 
as necessidades de consumo.

As freqüentes dificuldades para se implementar 
projetos de geração de energia elétrica, referente a 
questões relacionadas ao licenciamento ambiental, 
com a energia economizada pelos investimentos em 
eficiência energética, tornam-se elemento fundamen-
tal para se atender à crescente demanda por eletri-
cidade, contribuindo para evitarmos racionamentos 
futuros. E isso a um custo bastante compensador, 
pois a energia economizada é mais barata que a 
obtida a partir de novos projetos de geração.

Além de reduzir a necessidade de implantação 
de novas usinas, a racionalização do uso da eletrici-
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dade também diminui os investimentos exigidos para 
reforço dos sistemas de transmissão e distribuição de 
energia elétrica. Sem falar que, para o consumidor 
final, o aumento da eficiência resulta em menores 
contas de energia, aliviando o apertado orçamento 
doméstico das famílias brasileiras.

Finalizo, Sr. Presidente, solicitando a V.Exa. 
que dê prioridade a essa importante matéria, en-
caminhando o projeto à CCJ assim que chegue a 
sua mão.

Muito obrigada.
O SR. NELSON MARQUEZELLI – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
comunico ao Plenário que aprovamos hoje, na Co-
missão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio, o Projeto de Lei Complementar nº 249, de 
2005, que “dispõe sobre a política de resseguro, cos-
seguro, retrocessão e sua intermediação, de seguro 
no exterior e as operações em moeda estrangeira do 
setor securitário, e dá outras providências”.

Creio que a Mesa já está credenciada para 
examiná-lo e estudar a melhor maneira de encami-
nhá-lo nesta convocação extraordinária.

O Deputado Francisco Dornelles, membro da 
Comissão de Finanças e Tributação, recebeu o pro-
jeto hoje. Tenho certeza de que vai dar também 
grande contribuição.

Desejo parabenizar a Assessoria da Casa pelo 
magnífico trabalho desenvolvido nesses 5 meses para 
que pudéssemos aperfeiçoar o projeto encaminha-
do pelo Governo, pelo Ministério da Fazenda, por 
meio do qual o País vai sair de uma participação no 
seguro e no resseguro de 3,5% para outra de mais 
de 7%, diante de uma participação mundial de 150 
bilhões de dólares.

Sr. Presidente, o projeto está pronto e já foi 
encaminhado à Mesa. 

A SRA. LÚCIA BRAGA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. LÚCIA BRAGA (PMDB-PB. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, hoje, ao 
se comemorar o Dia do Carteiro, cabe ressaltar a 
figura do primeiro carteiro do Brasil, Paulo Bregaro, 
cujo dia de aniversário foi consagrado a todos os 
carteiros.

Prestamos justa homenagem a esses profissio-
nais que enfrentam sol e chuva diuturnamente, indo 

a milhões de lares brasileiros promover a comunica-
ção entre pessoas e a integração de organizações 
dos mais distantes rincões do País.

Nossas congratulações aos profissionais car-
teiros da ECT, trabalhadores dedicados e anônimos 
do Brasil.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-

dência, mais uma vez, pergunta ao Deputado José 
Eduardo Martins Cardozo, Relator da matéria em 
apreciação, se o parecer já está pronto para ser 
apresentado ao Plenário. (Pausa.)

O SR. JOÃO FONTES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOÃO FONTES (PDT-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome 
do Partido Democrático Trabalhista, manifestamos 
nossa insatisfação com o valor do salário mínimo 
anunciado.

No primeiro ano de Governo do Presidente 
Lula, os Deputados Babá, Luciana Genro e eu apre-
sentamos projeto e várias emendas à Lei de Dire-
trizes Orçamentárias, na tentativa de ajudar S.Exa. 
a cumprir sua promessa de campanha de dobrar o 
valor do salário mínimo, mas vimos o nosso projeto 
ser vetado.

Em 2004, esta Casa acompanhou – e colabo-
rou para isso – a redução do salário mínimo de 275 
reais, valor aprovado no Senado da República, para 
260 reais. Ano passado, todos assistiram a como 
se deu a votação do projeto do salário mínimo para 
que os 380 reais, também aprovado naquela Casa, 
fosse reduzido para 300 reais.

Este ano, o Presidente Lula, que virou o verda-
deiro Papai Noel, chama as centrais sindicais para 
discutir o salário mínimo, sem convocar o Congresso 
Nacional, o verdadeiro foro para esse debate. Imagi-
nem, chamou Luiz Marinho, o pelego Ministro da CUT, 
de onde saiu para lutar contra os trabalhadores, e as 
centrais sindicais para discutir o aumento do salário 
mínimo, que deve ser discutido nas Casas das Leis 
– Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Vamos derrubar o valor anunciado. O Presiden-
te Lula precisa cumprir a promessa de campanha 
de dobrar o salário mínimo. O povo brasileiro está 
indignado, muito embora as centrais sindicais, co-
optadas pelo Governo Lula, estejam até festejando 
esse aumento insignificante.

Fica registrada a nossa indignação em nome 
do PDT, Sr. Presidente. 
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O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
quanto estão finalizando o texto consensual, nós 
poderíamos passar para o item 3, que está acordado 
e será votado rapidamente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Depu-
tado Ronaldo Dimas, a Presidência acolhe a sua 
sugestão, que é racional e politicamente ajustada 
às nossas necessidades.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Subme-
to a sugestão do Deputado Ronaldo Dimas aos Srs. 
Líderes.

Há concordância unânime em passarmos à 
votação da matéria imediatamente posterior, isto é, 
ao item 3 da pauta? 

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fizemos 
ontem um acordo para votar ainda hoje o projeto 
de lei que altera os limites do Parque Nacional de 
Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência assegura a V.Exa. que esse item será votado 
hoje, sem falta.

O SR. RODRIGO MAIA – Acho difícil retomá-lo 
depois, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Ele será 
votado agora mesmo. O item 3 da pauta é matéria 
consensual.

O SR. RODRIGO MAIA – Então, tudo bem. 
O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, creio que já 
temos condições de votar a matéria do Parque.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência já deve ter feito pelo menos umas 10 consultas 
sobre o Relator estar apto a apresentar o seu parecer, 
e até agora não obteve resposta.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – O Relator acaba 
de nos informar que vai assumir a tribuna e proferir o 
parecer.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O Depu-
tado Ronaldo Dimas, sempre atento à Ordem do Dia, 
sugeriu que iniciássemos a votação de outro item, que 
é consensual.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 
palavra, para oferecer parecer à Emenda de Plenário 

nº 5, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, ao Sr. Deputado José Eduardo Cardozo.

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT-SP. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente, gostaria de 
precisar que este projeto passou por uma aguda polê-
mica e que houve um esforço imenso das Lideranças 
partidárias, deste Relator e de órgãos do Governo no 
sentido do entendimento.

Felizmente, chegamos a um acordo, que eu gos-
taria de expor a V.Exas. com bastante cuidado e trans-
parência, para que nenhuma dúvida paire relativa-
mente ao texto consensual, que será endossado por 
este Relator.

A base do acordo é o parecer apresentado pelo 
Deputado Jorge Pinheiro na Comissão de mérito. E 
aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para enalte-
cer o magnífico trabalho desenvolvido por S.Exa., um 
trabalho profundo, sério e criterioso, mas que enseja 
polêmicas – seria mesmo impossível concluí-lo sem 
gerar nenhuma controvérsia. Contamos com o esforço 
e a compreensão de S.Exa. para realizar o acordo. 

Sr . Presidente, chegamos a um entendimento que 
viabiliza algo de interesse público: o início do licencia-
mento da Cidade Digital, reivindicação importante do 
Governo e da bancada do Distrito Federal. 

Em face de seu caráter técnico, eu gostaria de de-
talhar os termos do acordo, que implica a aprovação do 
parecer do Deputado Jorge Pinheiro e de uma emenda 
que introduz algumas modificações nesse texto. 

As modificações a serem aprovadas são as se-
guintes:

Serão retiradas do Parque Nacional de Brasília: 
1) as áreas relativas ao Lago Oeste; 
2) a área relativa à Morada dos Pássaros; 
3 ) a área relativa à Sociedade Teosófica; 
4) a área em que se encontram hoje os morado-

res da Granja do Torto; e 
5) toda a área privada – e exatamente por isso 

– situada acima da linha que vai da Coordenada 266 
à Coordenada 365. Essas áreas ficarão, portanto, 
fora do perímetro do Parque.

Serão incluídas no perímetro do Parque: 
1) a chamada Fazenda Imperial, que será inte-

grada por força de sua própria natureza; e 
2) o trecho que se situa ao lado da DF-001, rein-

corporado ao Parque. Observo que essa área ao lado 
da DF-001 não tem moradores.

Sr. Presidente, são esses os termos do acordo. 
Agradeço imensamente a colaboração de todos 

os Deputados da bancada do Distrito Federal, sem ex-
ceção. 
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A idéia era exatamente conciliar premissas funda-
mentais do ponto de vista ecológico para a ampliação da 
área do Parque, viabilizar a Cidade Digital e evitar danos 
a moradores que podem, sem nenhum comprometimento 
ambiental, ser excluídos do perímetro do Parque. 

Sr. Presidente, o resultado a que chegamos é ine-
xoravelmente positivo. O Parque Nacional de Brasília, 
com 29.000 hectares, passará agora a ter aproxima-
damente 41.000 hectares. O ganho é, portanto, efetivo 
para a sociedade do Distrito Federal e para o interesse 
público.

Com as exclusões ora noticiadas, situações de 
conflito que existiam serão resolvidas de forma que, 
acredito, é satisfatória para todas as Sras. e os Srs. 
Deputados.

Sr. Presidente, explicitados os termos do acordo 
firmado pelas Lideranças partidárias, com esta relação 
de áreas incluídas e áreas excluídas, o parecer deste 
Relator é pela aprovação da Emenda nº 5, nos termos 
da subemenda substitutiva apresentada ao relatório da 
Comissão de mérito.

É o parecer deste Relator, Sr. Presidente.

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA DO RELATOR 
DE PLENÁRIO À EMENDA Nº 5

Art. 1º Inclua-se onde couber:

I – As áreas referentes a fazenda Parque 
Imperial ficam afetadas para o perímetro do 
Parque Nacional de Brasília – PNB;

II – Ficam reintegradas ao PNB as áreas 
referentes aos pontos 83 coordenadas UTM 
N=8262631 até o ponto 94 coordenadas UTM 
N=8263704 defletindo para o ponto 98 coor-
denadas UTM N= e defletindo em paralelo 
ao ponto 92 fazendo uma descendente até 
o ponto 83 do memorial descritivo do Projeto 
original;

III – Fica desafetada do perímetro do par-
que a área compreendida nos pontos 305 de-
fletindo em linha reta do ponto 350 do memorial 
descritivo do Projeto original.

Justificação

Os atributos ecológicos referentes à Fazenda Par-
que Imperial bem como a importância de tornar público 
essa beleza cênica, justificam a inclusão desta área no 
perímetro do Parque Nacional de Brasília. A afetação da 
área próxima ao Balão do Posto Colorado já pertencia 
ao perímetro original do PNB e a atual emenda apenas 
irá reintegrá-la ao PNB.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2006. –  José 
Eduardo Cardozo, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passa-se à 
votação da matéria.

O SR. JORGE PINHEIRO – Sr. Presidente, como 
foi feita uma alteração relativa ao mérito, e eu fui o Re-
lator na Comissão de Mérito, eu gostaria que V.Exa. me 
permitisse fazer alguns comentários sobre a emenda 
apresentada.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra, Deputado Jorge Pinheiro, mas a Presidência 
lhe pede que seja breve. V.Exa. já emitiu seu parecer. 
Atenha-se, por gentileza, à mudança, para que possa-
mos votar rapidamente a matéria.

O SR. JORGE PINHEIRO (PL-DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Obrigado pela compreensão, 
Sr. Presidente.

Nós realmente fizemos um acordo. Eu só quero 
lamentar que a Fazenda Imperial tenha sido incluída na 
área do Parque Nacional de Brasília.

Fizemos todo o esforço para que ela fosse retirada, 
mas, infelizmente, por conta da força do acordo para que 
o projeto pudesse ser votado, a Liderança do Governo 
pediu a inclusão, nessa área, da Fazenda Imperial.

Minha única ressalva: o lamentável fato de a Fa-
zenda Imperial ter sido incluída. Quanto às demais al-
terações feitas pelo Relator, Deputado José Eduardo 
Cardozo, concordamos com todas e queremos para-
benizá-lo pelo esforço na busca de entendimento para 
que pudéssemos votar essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência também lamenta, Deputado. Muitas vezes, em 
função da necessidade de votarmos certas matérias, a 
burocracia do Estado impõe a sua violência e falta 
de compreensão em relação a determinadas ne-
cessidades, o que esta Casa, até por unanimida-
de, compreende. Lamentavelmente, por outro lado, 
determinadas corporações alheias, muitas vezes, 
às demandas legítimas da sociedade não compre-
endem. (Palmas.)

O SR. ALBERTO FRAGA – Sr. Presidente, 
estou inscrito para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para en-
caminhar contrariamente à matéria, tem a palavra 
o Deputado Ricardo Barros.

O SR. DIMAS RAMALHO – Sr. Presidente, o 
Deputado Ricardo Barros abre mão. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O Depu-
tado Ricardo Barros abre mão.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para enca-
minhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Alberto 
Fraga, que falará contra a matéria.

O SR. ALBERTO FRAGA (PFL-DF. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, serei breve, mas preciso 
fazer alguns registros. 
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Claro que todos nós, do Distrito Federal, quere-
mos a Cidade Digital.

Agora, não podemos concordar com que um 
projeto grandioso como o da Cidade Digital se torne 
moeda de troca para que se aprove um aumento subs-
tancial do Parque Nacional. Não fosse a ação enérgi-
ca da bancada do Distrito Federal para proteger mais 
de 5.000 famílias, certamente elas teriam suas terras 
desapropriadas. 

Pior, o projeto contém vícios. E para mencionar 
um deles, trago o art. 167 da Constituição Federal que 
prevê despesas. Não existe no projeto indicação ou 
previsão orçamentária para pagamento, se houver, 
das desapropriações. 

Lamentamos, verdadeiramente, porque, em to-
das as negociações, o IBAMA – e a corporação, Sr. 
Presidente, era o IBAMA – ficou de plotar e não conse-
guiu sequer se mobilizar para nos trazer um mapa. Se 
alguém quiser questionar as coordenadas do Parque 
Nacional, vai ficar difícil fazer a comprovação.

Vamos acreditar na palavra do Governo e res-
saltar também o empenho do Deputado José Eduardo 
Cardozo, que se mostrou muito sensível. Faço questão 
de repetir que o IBAMA tem o compromisso de conce-
der a licença ambiental para que a Cidade Digital seja 
inaugurada e possa funcionar.

Esse investimento de 1 bilhão de reais gerará 
40.000 empregos. Talvez tenha sido esse o motivo pelo 
qual o Vice-Presidente do Banco do Brasil, Sr. César 
Siqueira ou Siqueira César – não me interessa saber 
o nome desse elemento – ter sido muito mal-educado 
com os Deputados Federais do Distrito Federal.

Portanto, Sr. Presidente, votaremos pela apro-
vação, porque o projeto é bom para Brasília. Conse-
guimos, com a sensibilidade do Governo Federal, por 
intermédio de seu Líder, Deputado Arlindo Chinaglia, 
preservar essas famílias que construíram suas mora-
dias durante muitos anos e que não poderiam ceder, 
em hipótese alguma, aos caprichos do IBAMA.

Sr. Presidente, sou do tempo em que muito mais 
valia o ser humano do que um macaco pendurado 
numa árvore.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 

a palavra ao Deputado Walter Pinheiro. (Pausa.) De-
siste.

Concedo a palavra ao Deputado Fernando Co-
ruja. (Pausa.) Desiste.

Concedo a palavra ao Deputado Zé Geraldo. 
(Pausa.) Desiste.

Concedo a palavra à Deputada Socorro Gomes. 
(Pausa.) Desiste.

Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Valver-
de. (Pausa.) Desiste.

Concedo a palavra ao Deputado Jorge Pinheiro. 
(Pausa.) Desiste.

Concedo a palavra ao Deputado Luciano Zica. 
(Pausa.) Desiste.

Concedo a palavra à Deputada Maninha.
A SRA. MANINHA (PSOL-DF. Sem revisão da 

oradora.) – Sr. Presidente, não poderia deixar de falar 
neste momento devido à importância do projeto para 
o Distrito Federal. 

Ouvi atentamente o discurso do Deputado Al-
berto Fraga e devo dizer que ainda tenho algumas 
divergências. Não é verdade que o encaminhamento 
do projeto encontrou dificuldades apenas da parte do 
Poder Executivo Federal. As dificuldades começaram 
no Governo do Distrito Federal, quando ofereceu áreas 
polêmicas para a permuta. Tivemos muito cuidado para 
discutir a origem dessas áreas. É óbvio que também 
tivemos todo o cuidado para preservar o Bairro Lago 
Oeste. Todos nós, Deputados, tivemos a preocupação 
de resguardar os direitos dos moradores daquela área, 
cidadãos brasilienses que ali estão há muito tempo. O 
Governo do Distrito Federal deveria ter tido mais cuida-
do ao escolher as áreas que poderiam ser oferecidas 
em permuta com o Governo Federal.

Felizmente, chegamos a um resultado positivo. A 
comunidade não foi atingida, e o Governo do Distrito 
Federal contou com o apoio de bancada supraparti-
dária que buscou solução negociada com o Governo 
Federal para preservar a implantação da Cidade Digital 
do Distrito Federal.

Então , vamos ter o cuidado de colocar a discus-
são no seu devido lugar. Errou o Governo Federal, mas 
errou também o Governo do Distrito Federal, quando 
apresentou aquelas áreas para fazer a permuta.

Saúdo 2 Deputados pela finalização do projeto 
que amplia a área do Parque Nacional de Brasília: 
Jorge Pinheiro, Relator do substitutivo, e José Edu-
ardo Cardozo. Saúdo ainda a bancada do Distrito 
Federal, composta pelos Deputados José Roberto 
Arruda, Alberto Fraga, Wasny de Roure, Sigmaringa 
Seixas, Osório Adriano, e todos os que trabalharam 
para que chegássemos a este acordo e votásse-
mos de forma consensual projeto de interesse da 
população do Distrito Federal.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-

ção o Substitutivo adotado pela Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
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04306 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem, para orientar a 
bancada.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL-DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na ver-
dade, vamos votar substitutivo apresentado em plenário 
pelo Deputado José Eduardo Cardozo, em acréscimo 
àquele que havia sido votado na Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Devo dizer que o trabalho do Deputado Jorge 
Pinheiro foi exaustivo. Com isso, Brasília ganha a Ci-
dade Digital e a ampliação do Parque Nacional em 
aproximadamente 11 mil hectares. Além disso, todas 
as áreas habitadas do Lago Oeste, da Morada dos 
Pássaros, da Granja do Torto e fazendas ficarão fora 
do Parque.

Lamento apenas que a Fazenda Imperial tenha 
sido incluída. Particularmente, considero isso um 
equívoco. Considero até que, judicialmente, pelo nú-
mero de anos de ocupação, isso não se viabilizará. 
Em todo o caso, nós, da bancada de Brasília, com 
essa ressalva, votamos favoravelmente ao substi-
tutivo, que representa o acordo, para que Brasília 
ganhe a Cidade Digital e o aumento pretendido da 
área do Parque Nacional.

Quero sublinhar o que disse Deputado José Edu-
ardo Cardozo, integrante do acordo político: o IBAMA 
iniciará amanhã o processo de licenciamento para a 
construção da Cidade Digital.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Srs. Líde-
res, solicito que sejam rápidos no encaminhamento 
da votação, pois há consenso praticamente sobre a 
matéria. Há outras matérias importantes a apreciar 
ainda hoje.

Tem a palavra o Deputado Colbert Martins, para 
orientar a bancada do PPS.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei 
rápido, até porque o projeto de lei, da página 43 à 190, 
é absolutamente ininteligível e impede qualquer tipo 
de encaminhamento.

Votamos favoravelmente, com base no teor da 
pág. 191, em que podemos ver o croqui do que será o 
futuro Parque Nacional de Brasília. Mas qualquer um 
que tenha lido este substitutivo dificilmente terá enten-
dimento minimamente acessível.

O PPS, mesmo assim, com base no croqui, vota 
favoravelmente.

O SR. SANDRO MABEL – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. SANDRO MABEL (PL-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, rapidamente 
quero cumprimentar o Deputado Jorge Pinheiro pelo 
belo relatório que fez. Brasília e a bancada do Distrito 
Federal ganham com esse trabalho.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 

Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
Estão prejudicadas: a proposição inicial (Projeto 

de Lei nº 4.186, de 2004) e as Emendas de Plenário 
nºs 1 a 4. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia cumprimenta a bancada do Distrito Federal, bem 
como as Deputadas e os Deputados presentes pela 
aprovação desta matéria e por oferecerem a Brasília 
um espaço em que serão assegurados emprego, ren-
da e tecnologia aos seus habitantes.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-
ção a Subemenda Substitutiva oferecida pelo Relator 
da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, Deputado José Eduardo Cardozo, à Emenda de 
Plenário nº 5.

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA DO RELATOR 
DE PLENÁRIO À EMENDA Nº 5

Art. 1º Inclua-se onde couber:

I – As áreas referentes a fazenda Parque 
Imperial ficam afetadas para o perímetro do 
Parque Nacional de Brasília – PNB;

II – Ficam reintegradas ao PNB as áreas 
referentes aos pontos 83 coordenadas UTM 
N=8262631 até o ponto 94 coordenadas UTM 
N=8263704 defletindo para o ponto 98 coor-
denadas UTM N= e defletindo em paralelo 
ao ponto 92 fazendo uma descendente até 
o ponto 83 do memorial descritivo do Pro-
jeto original;

III – Fica desafetada do perímetro do 
parque a área compreendida nos pontos 305 
defletindo em linha reta do ponto 350 do me-
morial descritivo do Projeto original. O SR. 
PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. Depu-
tados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
Está Prejudicada a Emenda de Plenário nº 5.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há sobre 

a mesa e vou submeter a votos a seguinte
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Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 04363 
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04384 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006
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04386 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006
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04388 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 04389 



04390 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 04391 



04392 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006
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04394 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006
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04404 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006
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04406 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006
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04408 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006
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04412 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006
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04414 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006
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04416 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 04417 
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Item 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-A, 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 pare-
cer da Comissão Especial ao projeto e às 
Emendas de Plenário de nºs 1 a 137.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sobre a 
mesa requerimento do Deputado Sandro Mabel.

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos termos 
do art. 117, inciso VI, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, a retirada de pauta do item 2, cons-
tante da Ordem do Dia da presente sessão. 

Sala das Sessões, em 25 de janeiro de 2006.
Sandro Mabel, Líder do PL.
O SR. SANDRO MABEL – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. SANDRO MABEL (PL-GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Liderança 
do PL apresentou o requerimento porque não se con-
seguia chegar a um acordo sobre a matéria. Achamos 
que era preciso discutir mais. Porém, uma vez que se 
conseguiu o acordo sobre a matéria – que diria não ser 
o ideal, pedimos a retirada do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Retirado 
o requerimento.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com 
o apoio dos demais Líderes, quero ajudar V.Exa. a re-
ordenar os trabalhos desta noite.

Estão na pauta o projeto da Super-Receita – e há 
compromisso por parte das Oposições de não obstruir 
a votação – e a PEC que trata do fim da verticalização 
partidária, que todos querem votar. 

Fiz apelo a S.Exa., o Líder do Governo, para 
que fizéssemos um acordo. A minha proposta inicial 
seria a de votarmos o projeto sobre a verticalização 
e deixarmos para amanhã, sem nenhuma obstrução, 
o encerramento da discussão do texto relativo à Su-
per-Receita.

O Líder do Governo contrapropôs – e falo de pú-
blico para que os Líderes do PFL e do PSDB, ausentes, 
possam analisar a proposta: sugeriu que acelerássemos 
o debate, que encerrássemos a discussão, que votás-
semos o texto principal e deixássemos a apreciação 
do destaque para a próxima semana. 

Vou defender essa tese, embora ache que o Líder 
do Governo pode evoluir para a aceitação da minha 
proposta original. Se não, a proposta da Super-Receita 
não será votada hoje.

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, o Líder 
da Minoria relatou os fatos com precisão. Ocorre que 
já fizemos a nossa parte há duas semanas, quando o 
Governo retirou a urgência constitucional, o que per-
mitiu que esta Casa votasse temas de grande relevân-
cia para o País. 

Creio que a proposta que fizemos é viável, Sr. 
Presidente. Ou seja, tendo V.Exa. convocado sessão 
extraordinária para as 19h de hoje, dado o acúmulo 
de debates entre os Líderes, creio que, após o Relator 
exarar seu parecer, poderemos evoluir para a votação 
do mérito, imediatamente. Faríamos – quem sabe? 
– discussão abreviada, não no sentido menor do ter-
mo, mas abreviada no tema, tendo em vista que esta 
Casa já discutiu, já votou, e já houve mobilização de 
vários segmentos.

Penso que, sob a condução de V.Exa., Sr. Presi-
dente, conseguiremos votar o projeto principal hoje.

Para a informação de todos os Líderes, afirmo 
que há em curso esforço coletivo para que o número 
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de destaques seja também diminuído ao máximo, dada 
a relevância da matéria. É esta a compreensão que te-
mos tanto da proposta relativa ao fim da verticalização 
partidária quanto de outros temas em votação.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aca-
bo de conversar com o Líder do PSDB em exercício 
e com o Líder do PFL. Ambos concordam em votar o 
texto principal e em deixar a apreciação dos destaques 
para a próxima semana. Com isso também concorda 
o Líder do Governo. 

Sendo assim, teria de ser acelerado o relato 
adicional do Relator e encerrada a discussão, quan-
do alcançado o número, com a colaboração dos 
oradores inscritos, para votarmos a proposta do fim 
da verticalização.

O SR. SEVERIANO ALVES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não há como 
votar esta matéria hoje. Ela é complexa. O parecer che-
gou agora. Não o conhecemos. A Comissão Especial 
destinada a analisar o projeto não foi criada de brinca-
deira. Creio que V.Exa. não concordaria com isso.

Retirada a urgência constitucional, o projeto deve-
ria ser encaminhado à Comissão. O PDT foi o primeiro 
partido a indicar membros, juntamente com o PPS e o 
PV. Parece-me que os outros partidos não indicaram 
representantes. 

Votar matéria de tamanha complexidade em curto 
espaço de tempo – e temos também de votar a PEC 
da Verticalização hoje – não é razoável, uma vez que 
o parecer foi distribuído hoje. 

Pedimos a oportunidade de estudar o parecer, 
para votar a matéria na semana que vem. Não vejo 
como votá-la hoje. Lamentavelmente, o PDT não con-
corda em votar a matéria hoje.

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, alerto 
todos os Líderes para o fato de que nenhum deles 
pode pedir a retirada de matéria da pauta. Já inicia-
mos a discussão.

Proponho a V.Exa., Sr. Presidente, que deter-
mine ao Relator apresentar o parecer e que, em 
seguida, conduza os trabalhos da maneira mais 
apropriada.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 
palavra, para proferir parecer ao projeto e às Emendas 
apresentadas em Plenário de nºs 1 a 137, pela Comis-
são Especial, ao nobre Deputado Pedro Novais.

O SR. PEDRO NOVAIS (PMDB-MA. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, o Projeto de Lei nº 6.272/05, nº 300 
na origem (Mensagem nº 807/05), 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 n° 
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 ja-
neiro de 2005, 10.593, de 6 de dezembro de 2002; 
e dá outras providências. 

 
I – Relatório

O Projeto de Lei nº 6.272, de 2005, tem por es-
copo promover a fusão das Secretarias da Receita 
Federal e Previdenciária, subordinadas, respectiva-
mente, aos Ministérios da Fazenda e da Previdência 
Social. O órgão resultante da fusão recebe o nome 
de Secretaria da Receita Federal do Brasil e subor-
dina-se, nos termos do art. 1º da proposição, ao Mi-
nistério de Estado da Fazenda. 

Segundo a Exposição de Motivos que acom-
panha a proposta, o “objeto central é a unificação 
nos órgãos do Ministério da Fazenda (...) da admi-
nistração de todos os tributos e contribuições cons-
titucionalmente atribuídos e destinados à União”. 
Os autores da EM se referem a vários resultados 
que decorreriam da aprovação do projeto, entre os 
quais se destaca o “eficaz combate à sonegação, 
ao contrabando, ao descaminho e a toda sorte de 
evasão fiscal”. 

A nova unidade administrativa recebe as com-
petências antes atribuídas às Secretarias alcan-
çadas pela fusão e os respectivos servidores. Em 
conseqüência, são promovidas alterações na es-
trutura das respectivas carreiras e no processo ad-
ministrativo fiscal a que se subordinam os tributos 
abrangidos pelo órgão instituído no projeto. 

O envio da mensagem presidencial ocorreu após 
a expiração do prazo para apreciação pelo Parlamento 
da Medida Provisória nº 258, de 2005. Em razão do 
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fato, a proposta reproduz, na maior parte de seus dis-
positivos, o teor do projeto de lei de conversão acolhido 
pela Câmara dos Deputados na votação que procedeu 
daquele instrumento, o qual não chegou a ser exami-
nado pela Casa Revisora.

Foram apresentadas em plenário 137 emendas à 
proposição sob exame, resumidas no quadro em anexo.

II – Voto do Relator

II.1 – Da Constitucionalidade, Juridicidade e Téc-
nica Legislativa

O projeto de lei não agride dispositivos consti-
tucionais aplicáveis à sua espécie e foi redigido de 
forma consentânea com o ordenamento jurídico. A 
Relatoria diverge de aspectos da técnica legislativa 
empregada, com repetições desnecessárias de ter-
mos. Alerta, contudo, para o fato de que o fenômeno 
decorre da tentativa de se respeitar a redação final 
do texto do projeto de conversão antes aludido, pre-
parada pelo órgão competente, a qual adotou solu-
ções contrárias ao formato aprovado pelo Plenário 
da Câmara Baixa.

De todo modo, o problema é inteiramente sanado 
no substitutivo, que reproduz com maior fidelidade o 
texto efetivamente examinado pelos nobres pares, sem 
as construções lingüísticas introduzidas na redação fi-
nal do projeto de lei de conversão de que se originou 
a proposta sob análise.

Vota-se, destarte, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 6.272, 
de 2005, no último caso com as correções introduzidas 
no substitutivo oferecido à matéria. 

Também não se verificaram, nas emendas já 
apresentadas ao projeto, vícios capazes de impedir 
que fossem examinadas, razão pela qual vota-se pela 
sua constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa.

 
II.2 – Da Adequação Financeira e Orçamentária

Não se vislumbra no projeto de lei sob parecer 
incompatibilidade ou inadequação orçamentária ou 
financeira. Tampouco se verificam incompatibilida-
des ou inadequações financeiras e orçamentárias 
que impeçam esta Casa de analisar o mérito das 
emendas.

Vota-se, pois, pela adequação financeira e orça-
mentária do Projeto de Lei nº 6.272, de 2005, e das 
emendas que lhes foram oferecidas.

II.3 – Do mérito 

O raciocínio que moldou a elaboração do subs-
titutivo que a Relatoria oferece ao projeto partiu do 

pressuposto básico de que o assunto já foi objeto de 
ampla discussão nesta Casa. A medida provisória que 
originou a proposição passou por minuciosa análise 
dos Srs. Deputados e motivou a realização de aca-
lorado debate, não havendo razões para que sejam 
subvertidos os pilares do projeto de lei de conversão 
aprovado pelos nobres pares. Essa é a justificativa 
básica pela qual não se acolhe a grande maioria das 
emendas oferecidas à matéria. 

Um dos aspectos que merece reparo na pro-
posta, conforme já mencionado, diz respeito à técni-
ca legislativa empregada. A redação final do projeto 
de lei de conversão acrescentou alterações inade-
quadas, e o substitutivo, nesse particular, preten-
de resgatar a concisão com que se buscou revestir 
o texto aceito pelo douto Plenário da Câmara dos 
Deputados na tramitação da MP nº 258. A men-
ção ao tema é relevante para evitar que outra vez 
se introduzam modificações sem levar em conta 
o vernáculo empregado pelo Relator da matéria e 
sem nenhum respaldo na opinião dos demais Par-
lamentares.

Em relação ao conteúdo propriamente dito do 
projeto de lei, é preciso assinalar que o substitutivo 
preserva boa parte das pequenas modificações intro-
duzidas na proposição sob análise, relativamente ao 
PLV que a originou. Nesse particular, cumpre destacar 
que a versão oferecida pela Relatoria não restabelece 
o parcelamento de dívidas previdenciárias contraídas 
pelos Estados, assunto que chegou a ser acatado pe-
los Deputados.

Quanto às alterações introduzidas no teor da 
proposição, destacam-se: 

a) a exclusão do extenso e despiciendo 
rol de proposições incluídas na emenda da 
proposta; 

b) a supressão do termo “geral” para de-
signar o cargo de dirigente máximo da unidade 
administrativa criada na proposição, que, não 
sendo uma secretaria “geral”, apresentaria 
dissonância com uma autoridade à qual se 
atribuísse tal qualificação;

c) a introdução da exigência de apro-
vação pelo Senado Federal do titular do 
cargo anteriormente referido, à luz de sua 
reconhecida, propalada e agora ratificada 
relevância, conclusão que se extrai, inclu-
sive, da prioridade concedida pelo Governo 
da República ao encaminhamento da ma-
téria sob exame; 

d) o restabelecimento da garantia de 
paridade entre vencimentos de servidores 
ativos, proventos de aposentadoria e pensões 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 04481 

por morte, providência que constava do texto 
aprovado pelos Deputados na discussão da 
MP nº 258 e não foi contemplada no teor ori-
ginal da proposta;

e) a inclusão da expressão “carreiras” 
entre os tópicos que serão solucionados pelo 
projeto previsto no art. 36 da proposição sob 
crivo, uma vez que o tema fazia parte do tex-
to acolhido pelo Plenário desta Casa na deli-
beração acerca da medida provisória de que 
resultou o projeto, e não se enxerga motivo 
para retirá-lo.

Em razão do exposto, vota-se, no mérito, pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 6.272, de 2005, e das 
Emendas de nºs 26, 42, 44, 92, 97, 100, 118, 124 e 
137, nos termos do substitutivo oferecido em anexo, e 
pela rejeição das demais alterações sugeridas pelos 
nobres pares. 

Esclareço que fiz duas alterações nas duas últi-
mas páginas do substitutivo apresentado, pela manhã, 
à Diretoria-Geral da Mesa.

É o parecer.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA

 
PARECER APRESENTADO EM PLENÁRIO PELO 
RELATOR DESIGNADO PARA MANIFESTAR-SE 
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO ESPECIAL 
DESTINADA À APRECIAÇÃO DO PROJETO 

DE LEI Nº 6.272, DE 2005

 
PROJETO DE LEI Nº 6.272, DE 2005 

Mensagem nº 807, de 2005 
(nº 300, na origem)

Dispõe sobre a Administração Tribu-
tária Federal; altera as Leis nºs 10.593, de 
6 de dezembro de 2002, 10.683, de 28 de 
maio de 2003, 8.212, de 24 de julho de 1991, 
10.910, de 15 de julho de 2004, e a consoli-
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
revoga dispositivos das Leis nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, 9.317, de 5 de dezembro 
de 1996 e 11.096, de 13 de janeiro de 2005, 
10.593, de 6 de dezembro de 2002; e dá ou-
tras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Pedro Novais

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 6.272, de 2005, tem por es-
copo promover a fusão das Secretarias da Receita Fe-
deral e Previdenciária, subordinadas, respectivamente, 
aos Ministérios da Fazenda e da Previdência Social. O 
órgão resultante da fusão recebe a denominação de 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, e subordina-
se, nos termos do art. 1º da proposição, ao Ministro 
de Estado da Fazenda.

Segundo a Exposição de Motivos que acompanha 
a proposta, o “objeto central é a unificação nos órgãos 
do Ministério da Fazenda (...) da administração de to-
dos os tributos e contribuições constitucionalmente 
atribuídos e destinados à União”. Os autores da EM se 
referem a vários resultados que decorreriam da apro-
vação do projeto, entre os quais se destaca o “eficaz 
combate á sonegação, ao contrabando, ao descaminho 
e a toda sorte de evasão fiscal”.

A nova unidade administrativa recebe as compe-
tências antes atribuídas às secretarias alcançadas pela 
fusão e os respectivos servidores. Em conseqüência, 
são promovidas alterações na estrutura das respec-
tivas carreiras e no processo administrativo fiscal a 
que se subordinam os tributos abrangidos pelo Órgão 
instituído no projeto.

O envio da mensagem presidencial ocorreu após 
a expiração do prazo para apreciação pelo Parlamento 
da Medida Provisória nº 258, de 2005. Em razão do 
fato, a proposta reproduz, na maior parte de seus dis-
positivos, o teor do projeto de lei de conversão acolhido 
pela Câmara dos Deputados na votação que procedeu 
daquele instrumento, o qual não chegou a ser exami-
nado pela Casa Revisora.

Foram apresentadas em Plenário cento e trinta 
e sete emendas à proposição sob exame, resumidas 
no quadro em anexo.

 
II – Voto do Relator

 
II.1 – Da Constitucionalidade, Juridicidade 

e Técnica Legislativa

O projeto de lei não agride dispositivos constitu-
cionais aplicáveis à sua espécie e foi redigido de forma 
consentânea com o ordenamento jurídico. A relatoria 
diverge de aspectos da técnica legislativa empregada, 
com repetições desnecessárias de termos. Alerta, con-
tudo, para o fato de que o fenômeno decorre da tentativa 
de se respeitar a redação final do texto do projeto de 
conversão antes aludido, preparada pelo Órgão com-
petente, a qual adotou soluções contrárias ao formato 
aprovado pelo Plenário da Câmara Baixa.
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De todo modo, o problema é inteiramente sanado 
no substitutivo, que reproduz com maior fidelidade o 
texto efetivamente examinado pelos nobres pares, sem 
as construções lingüísticas introduzidas na redação fi-
nal do projeto de lei de conversão de que se originou 
a proposta sob análise.

Vota-se, destarte, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 6.272, 
de 2005, no último caso com as correções introduzidas 
no substitutivo oferecido à matéria.

Também não se verificaram, nas emendas já 
apresentadas ao projeto, vícios capazes de impedir 
que fossem examinadas, razão pela qual vota-se por 
sua constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa.

II.2 – Da Adequação Financeira e Orçamentária

Não se vislumbra no projeto de lei sob parecer 
incompatibilidade ou inadequação orçamentária ou 
financeira. Tampouco se verificam incompatibilida-
des ou inadequações financeiras e orçamentárias 
que impeçam esta Casa de analisar o mérito das 
emendas.

Vota-se, pois, pela adequação financeira e orça-
mentária do Projeto de Lei nº 6.272, de 2005, e das 
emendas que lhes foram oferecidas.

 
II.3 – Do mérito

O raciocínio que moldou a elaboração do subs-
titutivo que a relatoria oferece ao projeto partiu do 
pressuposto básico de que o assunto já foi objeto 
de ampla discussão nesta Casa. A Medida Provi-
sória que originou a proposição passou por minu-
ciosa análise dos senhores deputados e motivou 
a realização de acalorado debate, não havendo 
razões para que sejam subvertidos os pilares do 
projeto de lei de conversão aprovado pelos nobres 
pares. Essa é a justificativa básica pela qual não 
se acolhe a grande maioria das emendas ofereci-
das à matéria.

Um dos aspectos que merece reparos na pro-
posta, conforme já mencionado, diz respeito á técni-
ca legislativa empregada. A redação final do projeto 
de lei de conversão acrescentou alterações inade-
quadas e o substitutivo, nesse particular, pretende 
resgatar a concisão com que se buscou revestir o 
texto aceito pelo douto Plenário da Câmara dos 
Deputados na tramitação da MP nº 258. A men-
ção ao tema é relevante, para evitar que outra vez 
se introduzam modificações sem levar em conta 
o vernáculo empregado pelo relator da matéria e 

sem nenhum respaldo na opinião dos demais par-
lamentares.

Em relação ao conteúdo, propriamente dito, do 
projeto de lei, é preciso assinalar que o substitutivo 
preserva boa parte das pequenas modificações intro-
duzidas na proposição sob análise, relativamente ao 
PLV que a originou. Nesse particular, cumpre destacar 
que a versão oferecida pela relatoria não restabelece 
o parcelamento de dividas previdenciárias contraídas 
pelos Estados, assunto que chegou a ser acatado pe-
los deputados.

Quanto às alterações introduzidas no teor da 
proposição, destacam-se:

a) a exclusão do extenso e despiciendo 
rol de proposições incluídas na ementa da 
proposta;

b) a supressão do termo “geral” para de-
signar o cargo de dirigente máximo da unidade 
administrativa criada na proposição, que, não 
sendo uma secretaria “geral”, apresentaria 
dissonância com uma autoridade à qual se 
atribuísse tal qualificação;

c) a introdução da exigência de apro-
vação pelo Senado Federal do titular do 
cargo anteriormente referido, à luz de sua 
reconhecida, propalada e agora ratificada 
relevância, conclusão que se extrai, inclu-
sive, da prioridade concedida pelo governo 
da República ao encaminhamento da ma-
téria sob exame;

d) o restabelecimento da garantia de 
paridade entre vencimentos de servidores 
ativos, proventos de aposentadoria e pensões 
por morte, providência que constava do texto 
aprovado pelos deputados na discussão da 
MP nº 258 e não foi contemplada no teor ori-
ginal da proposta;

e) a inclusão da expressão “carreiras” entre 
os tópicos que serão solucionados pelo projeto 
previsto no art. 36 da proposição sob crivo, uma 
vez que o tema fazia parte do texto acolhido pelo 
Plenário desta Casa na deliberação acerca da 
Medida Provisória de que resultou o projeto e 
não se enxerga motivo para retirá-lo.

Em razão do exposto, vota-se, no mérito, pela apro-
vação do Projeto de Lei nº 6.272, de 2005, e das emendas 
de nºs 26, 42, 44, 92, 97, 100, 118, 124 e 137, nos termos 
do substitutivo oferecido em anexo, e pela rejeição das 
demais alterações sugeridas pelos nobres Pares.

Sala das Sessões, de de 2005. – Deputado Pe-
dro Novais, Relator.
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PROJETO DE LEI Nº 6.272, DE 2005 
Substitutivo do Relator

Dispõe sobre a Administração Tributá-
ria Federal; e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Da Secretaria da Receita Federal do Brasil

Art. 1º A Secretaria da Receita Federal passa a 
denominar-se Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
órgão da administração direta subordinado ao Ministro 
de Estado da Fazenda.

Art. 2º Além das competências atribuídas pela 
legislação vigente à Secretaria da Receita Federal, 
cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil plane-
jar, executar, acompanhar e avaliar as atividades rela-
tivas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança 
e recolhimento das contribuições sociais previstas nas 
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições 
instituídas a titulo de substituição.

§ 1º O produto da arrecadação das contribuições 
especificadas no caput e acréscimos legais incidentes 
serão destinados, em caráter exclusivo, ao pagamento 
de benefícios do Regime Geral de Previdência Social 
e creditados diretamente ao Fundo do Regime Geral 
de Previdência Social, de que trata o art. 68 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 maio de 2000.

§ 2º Nos termos do art. 58 da Lei Complemen-
tar nº 101, de 2000, a Secretaria da Receita Federal 
do Brasil prestará contas anualmente ao Conselho 
Nacional de Previdência Social dos resultados da ar-
recadação das contribuições sociais destinadas ao fi-
nanciamento do Regime Geral de Previdência Social 
e das compensações a elas referentes.

§ 3º As obrigações previstas na Lei nº 8.212, de 
1991, relativas às contribuições sociais de que trata o 
caput serão cumpridas perante a Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil.

§ 4º Fica extinta a Previdenciária do Ministério 
da Previdência Social.

Art. 3º A Secretaria da Receita Federal do Bra-
sil poderá arrecadar, fiscalizar e cobrar contribuições 
por lei devidas a terceiros assim como disciplinar o 
respectivo recolhimento, aplicando-se hipóteses o 
disposto nesta Lei.

§ 1º A retribuição pelos serviços referidos no ca-
put será de três inteiros e cinco décimos por cento do 
montante arrecadado, salvo percentual diverso esta-
belecido em lei específica.

§ 2º O disposto no caput abrangerá exclusi-
vamente contribuições cuja base de cálculo seja a 

mesma das que incidem sobre a remuneração paga, 
devida ou creditada a segurados do Regime Geral de 
Previdência Social ou instituídas sobre outras bases 
a título de substituição.

§ 3º As contribuições de que trata o caput su-
jeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e 
privilégios daquelas referidas no art. 2º, inclusive no 
que diz respeito à cobrança judicial.

§ 4º A remuneração de que trata o § 1º será 
creditada ao Fundo Especial de Desenvolvimento e 
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização – 
FUNDAF, instituído pelo Decreto-Lei nº 1.437, de 17 
de dezembro de 1975.

Art. 4º São transferidos para a Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil os processos administrativo-fis-
cais, inclusive os relativos aos créditos já constituídos 
ou em fase de constituição, e as guias e declarações 
apresentadas ao Ministério da Previdência Social ou ao 
Instituto Nacional do Seguro Social –INSS, referentes 
às contribuições de que tratam os arts. 2º e 3º.

Art. 5º Além das demais competências estabeleci-
das na legislação que lhe é aplicável, cabe ao INSS:

I – emitir certidão relativa a tempo de 
contribuição;

II – gerir o Fundo do Regime Geral de 
Previdência Social;

III – calcular o montante das contribuições 
referidas no art. 20 e emitir o corresponden-
te documento de arrecadação, com vistas ao 
atendimento conclusivo para concessão ou 
revisão de beneficio requerido.

Art. 6º Ato conjunto da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil e do INSS definirá a forma de trans-
ferência recíproca de informações relacionadas com 
as contribuições sociais a que se referem os arts. 2º 
e 3º.

Parágrafo único. Com relação às informações de 
que trata o caput, a Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e o INSS são responsáveis pela preservação do 
sigilo fiscal previsto no art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 
de outubro de 1956.

Art. 7º Fica criado o cargo de Natureza Especial 
de Secretário da Receita Federal do Brasil, com a re-
muneração prevista no parágrafo único do art. 39 da 
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.

Parágrafo único. O Secretário da Receita Federal 
do Brasil será escolhido entre brasileiros de reputação 
ilibada e ampla experiência na área tributária, sendo 
nomeado pelo Presidente da República, após a apro-
vação de sua escolha pelo Senado Federal, nos termos 
do art. 52, III, f, da Constituição.
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Art. 8º Ficam redistribuídos, na forma do § 1º do 
art. 37 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
dos Quadros de Pessoal do Ministério da Previdência 
Social e do INSS para a Secretaria da Receita Federal 
do Brasil os cargos ocupados e vagos da Carreira Au-
ditoria-Fiscal da Previdência Social, de que trata o art. 
7º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002.

Art. 9º A Lei nº 10.593, de 2002, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

 .......................................................... ....
“Art. 3º O ingresso nos cargos das carrei-

ras disciplinadas nesta Lei far-se-á no primeiro 
padrão da classe inicial da respectiva tabela 
de vencimentos, mediante concurso público 
de provas ou de provas e títulos, exigindo-se 
curso superior em nível de graduação conclu-
ído ou habilitação legal equivalente.

§ 3º Sem prejuízo dos requisitos esta-
belecidos neste artigo, o ingresso nos cargos 
de que trata o caput depende da inexistên-
cia de:

I – registro de antecedentes criminais de-
correntes de decisão condenatória transitada 
em julgado, de crime cuja descrição envolva 
a prática de ato de improbidade administrati-
va ou incompatível com a idoneidade exigida 
para o exercício do cargo;

II – punição em processo disciplinar por 
ato de improbidade administrativa mediante 
decisão de que não caiba recurso hierárqui-
co.” (NR)

“Art. 4º.. .................................................
.. ........................................................... .
§ 3º O servidor em estágio probatório 

será objeto de avaliação especifica, sem pre-
juízo da progressão funcional durante o perí-
odo, observados o interstício mínimo de doze 
e máximo de dezoito meses em cada padrão 
e o resultado de avaliação de desempenho 
efetuada para esta finalidade, na forma do 
regulamento.” (NR)

“Carreira de Auditoria da Receita Federal 
do Brasil

Art. 5º Fica criada a Carreira de Auditoria 
da Receita Federal do Brasil, composta pelos 
cargos de nível superior de Auditor-Fiscal da 
Receita Federal do Brasil e de Analista- Téc-
nico da Receita Federal do Brasil.” (NR)

“Art. 6º São atribuições dos ocupantes 
do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal 
do Brasil:

I – no exercício da competência da Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil e em 
caráter privativo:

a) constituir mediante lançamento, o cré-
dito tributário e de contribuições;

b) elaborar e pro ferir decisões, ou delas 
participar, em processo administrativo-fiscal, 
bem como em processos de consulta, resti-
tuição ou compensação de tributos e contri-
buições e de reconhecimento de benefícios 
fiscais;

c) executar procedimentos de fiscaliza-
ção, praticando os atos definidos na legislação 
específica, inclusive os relacionados com o 
controle aduaneiro, apreensão de mercadorias, 
livros, documentos, materiais, equipamentos 
e assemelhados;

d) examinar a contabilidade de socieda-
des empresariais, empresários, órgãos, en-
tidades, fundos e demais contribuintes, não 
se lhes aplicando as restrições previstas nos 
arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e obser-
vado o disposto no art. 1.193 do mesmo di-
ploma legal;

e) proceder á orientação do sujeito pas-
sivo no tocante à interpretação da legislação 
tributária;

f) supervisionar as demais atividades de 
orientação ao contribuinte;

II – em caráter geral, exercer as demais 
atividades inerentes á competência da Secre-
taria da Receita Federal do Brasil.

§ 1º O Poder Executivo poderá cometer o exer-
cício de atividades abrangidas pelo inciso II do caput 
em caráter privativo ao Auditor-Fiscal da Receita Fe-
deral do Brasil.

§ 2º Incumbe ao Analista-Técnico da Receita Fe-
deral do Brasil, resguardadas as atribuições privativas 
referidas no inciso I do caput e no § 1º:

I – exercer atividades de natureza técnica, 
acessórias ou preparatórias ao exercício das 
atribuições privativas dos Auditores-Fiscais da 
Receita Federal do Brasil;

II – atuar no exame de matérias e pro-
cessos administrativos, ressalvado o disposto 
na alínea b do inciso I do caput;

III – exercer em caráter gemi e concor-
rente, as demais atividades inerentes ás com-
petências da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil. 

§ 3º Observado o disposto neste artigo, o 
Poder Executivo regulamentará as atribuições 
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dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Fe-
deral do Brasil e Analista-Técnico da Receita 
da Federal do Brasil.(NR)

Art. 20-A. O Poder Executivo regulamen-
tará a forma de transferência de informações 
entre a Secretaria da Receita Federal do Brasil 
e a Secretaria de Inspeção do Trabalho para o 
desenvolvimento coordenado das atribuições 
a que se referem os arts. 6º e 11. (NR)

Art. 10. Ficam transformados:
I – em cargos de Auditor-Fiscal da Recei-

ta Federal do Brasil, de que trata o art. 50 da 
Lei nº 10.593, de 2002, com a redação confe-
rida pelo art. 9º, os cargos efetivos, ocupados 
e vagos de Auditor-Fiscal da Receita Federal 
da Carreira Auditoria da Receita Federal pre-
vista na redação original do art. 5º da Lei nº 

10.593, de 2002, e de Auditor-Fiscal da Previ-
dência Social da Carreira Auditoria-Fiscal da 
Previdência Social, de que trata o art. 7º da 
Lei nº 10.593, de 2002;

II – em cargos de Analista-Técnico da 
Receita Federal do Brasil, de que trata o art. 
5º da Lei nº 10.593, de 2002, com a redação 
conferida pelo art. 9º, os cargos efetivos, ocu-
pados e vagos, de Técnico da Receita Federal 
da Carreira Auditoria da Receita Federal pre-
vista na redação original do art. 5º da Lei nº 

10.593, de 2002.

§ 1º Aos servidores titulares dos cargos trans-
formados nos termos deste artigo fica assegurado o 
posicionamento na classe e padrão de vencimento em 
que estiverem enquadrados, sem prejuízo da remune-
ração e das demais vantagens a que façam jus na data 
de inicio da vigência desta Lei, observando-se, para 
todos os fins, o tempo no cargo anterior, inclusive o 
prestado a partir da publicação desta lei.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos servi-
dores aposentados, bem como aos pensionistas.

§ 3º A nomeação dos aprovados em concursos 
públicos para os cargos transformados na forma do 
caput, cujo edital tenha sido publicado antes do inicio 
da vigência desta lei, far-se-á nos cargos vagos alcan-
çados pela respectiva transformação.

§ 4º Ficam transportados para a folha de pesso-
al inativo do Ministério da Fazenda os proventos e as 
pensões decorrentes do exercício dos cargos de Au-
ditor-Fiscal da Previdência Social transformados nos 
termos deste artigo.

§ 5º Os atuais ocupantes dos cargos à que se 
refere o § 4º e os servidores inativos que se aposen-
taram em seu exercício, bem como os respectivos 
pensionistas, poderão optar por permanecer filiados 

ao plano de saúde a que se vinculavam na origem, 
hipótese em que a contribuição será custeada pelo 
servidor e pelo Ministério da Fazenda.

§ 6º Ficam extintas a Carreira Auditoria da Receita 
Federal, mencionada na redação original do art. 5º da 
Lei nº 10.593, de 2002, e a Carreira Auditoria-Fiscal da 
Previdência Social, de que trata o art. 7º daquela lei.

Art. 11. Os Auditores-Fiscais da Receita Federal 
do Brasil cedidos a outros órgãos que não satisfaçam 
as condições previstas nos incisos I e II do § 8º do art. 
4º da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, deverão 
entrar em exercício na Secretaria da Receita Federal 
do Brasil no prazo de cento e oitenta dias da vigência 
desta lei.

§ 1º Excluem-se do disposto no caput cessões 
para o exercício dos cargos de Secretário de Estado, 
do Distrito Federal, de prefeitura de capital ou de diri-
gente máximo de autarquia no mesmo âmbito.

§ 2º Fica o Poder Executivo autorizado a fixar o 
exercício de no máximo trezentos e oitenta e cinco Audi-
tores-Fiscais da Receita Federal do Brasil no Ministério 
da Previdência Social, garantidos os direitos e vanta-
gens inerentes ao cargo, inclusive lotação de origem, 
remuneração e gratificações a que se refere a Lei nº 

10.910, de 2004, ainda que na condição de ocupante 
de cargo em comissão ou função de confiança.

§ 3º Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do 
Brasil a que se refere o § 2º executarão procedimentos 
de fiscalização das atividades e operações das enti-
dades fechadas de previdência complementar, assim 
como das entidades e fundos dos regimes próprios de 
previdência social.

§ 4º No exercício da competência prevista no § 
3º, os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil 
poderão, relativamente do objeto da fiscalização:

I – praticar os atos definidos na legisla-
ção especifica, inclusive os relacionados com 
a apreensão e guarda de livros, documentos, 
materiais, equipamentos e assemelhados;

II – examinar registros contábeis, não 
se lhes aplicando as restrições previstas nos 
arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e obser-
vado o disposto no art. 1.193 do mesmo di-
ploma legal.

Art. 12. Sem prejuízo do disposto no art. 36 e da 
percepção da remuneração do respectivo cargo, é fi-
xado o exercício, na Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, dos servidores que, em 1º de janeiro de 2006, 
se encontravam em efetivo exercício na Secretaria de 
Receita Previdenciária ou nas unidades técnicas e 
administrativas a ela vinculadas e sejam titulares de 
cargos integrantes:
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I – do Plano de Classificação de Cargos 
instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de dezem-
bro de 1970;

II – das Carreiras:
a) Previdenciária, instituída pela Lei nº 

10.355, de 26 de dezembro de 2001;
b) da Seguridade Social e do Trabalho, 

instituída pela Lei nº 10.483, de 3 de julho de 
2002;

c) do Seguro Social, instituída pela Lei 
nº 10.855, de 10 de abril de 2004.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autoriza-
do, de acordo com as necessidades do serviço, a fixar 
o exercício dos servidores a que se refere o caput no 
órgão ou entidade ao qual estiverem vinculados.

Art. 13. Ficam transferidos os cargos em co-
missão e funções gratificadas da estrutura da extinta 
Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da 
Previdência Social para a Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a pro-
ceder á transformação, sem aumento de despesa, dos 
cargos em comissão e funções gratificadas existentes 
na Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Parágrafo único. Sem prejuízo das situações 
existentes na data da publicação desta Lei, os cargos 
em comissão a que Se refere o caput são privativos 
de servidores:

I – ocupantes de cargos efetivos da Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil ou que ,te-
nham obtido aposentadoria nessa condição;

II – alcançados pelo disposto no art. 12.
Art. 15. Os incisos XII e XVIII do art. 29 da 

Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, passam 
a vigorar com a seguinte redação:

Art. 29.. ................................................ ..
XII – do Ministério da Fazenda o Conselho 

Monetário Nacional, o Conselho Nacional de 
Política Fazendária, o Conselho de Recursos 
do Sistema Financeiro Nacional, o Conselho 
Nacional de Seguros Privados, o Conselho 
de Recursos do Sistema Nacional de Segu-
ros Privados, de Previdência Privada Abada e 
de Capitalização, o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras, a Câmara Superior de 
Recursos Fiscais, 1º os 2º e 3º Conselhos de 
Contribuintes, o Conselho Diretor do Fundo 
de Garantia á Exportação – CFGE, o Comitê 
Brasileiro de Nomenclatura, o Comitê de Ava-
liação de Créditos ao Exterior, a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional, a Escola de Administra-
ção Fazendária e até cinco Secretarias;

XVIII – do Ministério da Previdência So-
cial o Conselho Nacional de Previdência So-
cial, o Conselho de Recursos da Previdência 
Social, o Conselho de Gestão da Previdência 
Complementar e até duas secretaria” (NR)

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

CAPÍTULO II 
Da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Art. 16. A partir do primeiro dia do segundo mês 
subseqüente ao da publicação desta Lei, o débito ori-
ginal e seus acréscimos legais, além de outras multas 
previstas em lei, relativos às contribuições de que tra-
tam os arts. 2º e 3º, constituem dívida ativa da União.

§ 1º A partir do primeiro dia do décimo terceiro 
mês subseqüente ao da publicação desta Lei, o disposto 
no caput se estende a dívida ativa do INSS decorrente 
das contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º

§ 2º Aplica-se à arrecadação da dívida ativa de-
corrente das contribuições de que trata o art. 2º o dis-
posto no § 1º daquele artigo.

§ 3º Até a data prevista no § 1º competirá à Pro-
curadoria-Geral Federal representar judicial e extra-
judicialmente:

I – o INSS, em processos que tenham por 
objeto as contribuições inscritas na respectiva 
divida ativa antes da data prevista no caput, 
inclusive nos que pretendam a contestação do 
crédito tributário;

II – a União, em processos relacionados 
com as contribuições abrangidas pelo caput, 
mediante delegação da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional.

§ 4º A delegação referida no inciso II do § 3º será 
comunicada aos órgãos judiciários e não alcançará a 
competência prevista no inciso II do art. 12 da Lei Com-
plementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.

§ 5º Recebida a comunicação aludida no § 4º 
serão destinadas à Procuradoria-Geral Federal as ci-
tações, intimações e notificações efetuadas em pro-
cessos abrangidos pelo objeto da delegação.

§ 6º Antes de efetivar a transferência de atribui-
ções decorrente do disposto no § 1º, a Procuradoria-
Geral Federal concluirá os atos que se encontrarem 
pendentes.

§ 7º A inscrição na dívida ativa da União das con-
tribuições de que trata o art. 3º, na forma do caput e 
do § 1º deste artigo, não altera a destinação final do 
produto da respectiva arrecadação.
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Art. 17. O art. 39 da Lei nº 8.212, de 1991, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 39. O débito original e seus acrés-
cimos legais, bem como outras multas previs-
tas em lei, constituem divida ativa da União, 
promovendo-se a inscrição em livro próprio 
daquela resultante das contribuições de que 
tratam as alíneas a, b e c do parágrafo único 
do art. 11.

... ...................... .....................................
§ 2º É facultado aos órgãos competen-

tes, antes de ajuizar a cobrança da dívida ati-
va de que trata o caput promover o protesto 
de título dado em garantia, que será recebido 
pro solvendo.

§ 3º Serão inscritas como dívida ativa da 
União as contribuições que não tenham sido 
recolhidas ou parcela das resultantes das in-
formações prestadas no documento a que se 
refere o inciso IV do art. 32.”(NR)

Art. 18. Serão transferidos, na data fixada no § 1º 
do art. 16, para a Procuradoria-Geral da Fazenda Na-
cional, os cargos em comissão e funções gratificadas 
que, até aquela data, estavam vinculados às atividades 
de representação judicial e extrajudicial, de consultoria 
e de apuração da liquidez e certeza da dívida de que 
trata aquele dispositivo.

Art. 19. Ficam criados na Carreira de Procurador 
da Fazenda Nacional mil e duzentos cargos efetivos 
de Procurador da Fazenda Nacional.

Parágrafo único. Os cargos referidos no caput se-
rão providos na medida das necessidades do serviço 
e das disponibilidades de recursos orçamentários, nos 
termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 20. Ficam criadas, na Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, cento e vinte Procuradorias-Seccio-
nais da Fazenda Nacional, a serem instaladas por ato 
do Ministro de Estado da Fazenda, em cidades-sede 
de Varas da Justiça Federal ou do Trabalho.

Parágrafo único. Para estruturação das Procura-
dorias-Seccionais a que se refere o caput, ficam cria-
dos sessenta cargos em comissão do Grupo-Direção 
e Assessoramento Superiores DAS-2 e sessenta DAS-
1, a serem providos na medida das necessidades do 
serviço, e das disponibilidades de recursos orçamen-
tários, nos termos do § 1º do art. 169 da Constituição 
Federal.

Art. 21. A partir da data referida no § 1º do art. 16, 
o Poder Executivo poderá fixar o exercício na Procu-
radoria-Geral da Fazenda Nacional dos Procuradores 
Federais lotados na Coordenação-Geral de Matéria. 
Tributária da Procuradoria-Geral Federal ou na Pro-

curadoria Federal Especializada junto ao INSS, e nos 
órgãos e unidades a elas subordinados, que atuavam, 
até aquela data, em processos administrativos ou ju-
diciais vinculados às contribuições mencionadas nos 
arts. 2º e 3º.

§ 1º Os Procuradores Federais a que se refere 
o caput ficarão subordinados ao Procurador-Geral da 
Fazenda Nacional e sua atuação restringir-se-á aos 
processos relativos às contribuições mencionadas 
nos arts. 2º e 3º.

§ 2º O Poder Executivo poderá, de acordo com 
as necessidades do serviço, autorizar a permanência 
dos servidores a que se refere o caput no âmbito da 
Procuradoria-Geral Federal.

Art. 22. Sem prejuízo do disposto no art. 36 e da 
percepção da remuneração do respectivo cargo, será 
fixado o exercício na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, a partir da data fixada no § 1º do art. 16, 
dos servidores que se encontrarem em efetivo exer-
cício nas unidades vinculadas ao contencioso fiscal e 
à cobrança da dívida ativa na Coordenação Geral de 
Matéria Tributária da Procuradoria-Geral Federal, na 
Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, nos 
respectivos órgãos descentralizados ou nas unidades 
locais, forem titulares de cargos integrantes:

I – do Plano de Classificação de Cargos 
instituído pela Lei nº 5.645, de 1970;

II – das Carreiras;
a) Previdenciária, instituída pela Lei nº 

10.355, de 2001;
b) da Seguridade Social e do Trabalho, 

instituída pela Lei nº 10.483, de 2002;
c) do Seguro Social, instituída pela Lei 

nº 10.855, de 2004.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autoriza-
do, de acordo com as necessidades do serviço, a fixar 
o exercício dos servidores a que se refere o caput no 
órgão ou entidade ao qual estiverem vinculados.

CAPÍTULO III 
Do Processo Administrativo Fiscal

Art. 23. Passam a ser regidos pelo Decreto nº 
70.235, de 6 de março de 1972:

I – a partir da data fixada no § 1º do art. 
16, os procedimentos fiscais e os processos 
administrativo-fiscais de determinação e exi-
gência de créditos tributários referentes às 
contribuições de que tratam os arts. 2º e 3º.

II – a partir da data fixada no caput do 
art. 16, os processos administrativos de con-
sulta relativos às contribuições sociais men-
cionadas no art. 2º.
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§ 2º O Poder Executivo poderá antecipar ou pos-
tergar a data a que se refere o inciso I do caput, re-
lativamente a:

I – procedimentos fiscais, instrumentos 
de formalização do crédito tributário e prazos 
processuais;

II – competência para julgamento em pri-
meira instância pelos órgãos de deliberação 
interna e natureza colegiada.

§ 2º O disposto no inciso I do caput não se aplica 
aos processos de restituição, compensação, reembolso, 
imunidade e isenção das contribuições ali referidas.

§ 3º Aplicam-se, ainda, aos processos a que se 
refere o inciso II do caput os arts. 48 e 49 da Lei nº 

9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 24. O valor correspondente à compensação 

de débitos relativos às contribuições de que trata o 
art. 2º será repassado ao Fundo do Regime Geral de 
Previdência Social no máximo dois dias úteis após a 
data em que ela for promovida de ofício ou em que for 
deferido o respectivo requerimento.

Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei nº 
9.430, de 1996, não se aplica às contribuições sociais 
a que se refere o art. 2º.

Art. 25. Observado o art. 23, os procedimentos 
fiscais e os processos administrativo-fiscais referentes 
às contribuições sociais de que tratam os arts. 2º e 3º 
permanecem regidos pela legislação precedente.

Art. 26. Ficam criadas, na Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, cinco Delegacias de Julgamento e 
sessenta Turmas de Julgamento com competência para 
julgar, em primeira instância, os processos de exigência 
de tributos e contribuições arrecadados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, a serem instaladas me-
diante ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Parágrafo único. Para estruturação dos órgãos 
de que trata o caput, ficam criados cinco cargos em 
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Su-
periores DAS 3 e cinqüenta e cinco DAS 2, a serem 
providos na medida das necessidades do serviço e 
das disponibilidades de recursos orçamentários, nos 
termos do art. 169, § 1º, da Constituição.

Art. 27. Fica transferida, do Conselho de Recursos. 
da Previdência Social para o 20 Conselho de Contri-
buintes do Ministério da Fazenda a competência para 
julgamento de recursos referentes às contribuições de 
que tratam os arts. 2º e 3º.

§ 1º Para o exercício da competência a que se 
refere o caput, serão instaladas no 2º Conselho de 
Contribuintes, na forma da regulamentação pertinen-
te, Câmaras especializadas, observada a composi-

ção prevista na parte final do inciso VII do art. 194 da 
Constituição Federal.

§ 2º Fica autorizado o funcionamento das Câ-
maras dos Conselhos de Contribuintes nas sedes das 
Regiões Fiscais da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil.

Art. 28. No prazo de trinta dias da publicação do 
ato de instalação das Câmaras previstas no § 1º do 
art. 27, os processos administrativo-fiscais referentes 
às contribuições de que tratam os arts. 2º e 3º que se 
encontrarem no Conselho de Recursos da Previdên-
cia Social serão encaminhados para o 2º Conselho 
de Contribuintes.

Parágrafo único. Fica prorrogada a competência 
do Conselho de Recursos da Previdência Social du-
rante o prazo a que se refere o caput.

Art. 29. São transferidos, na data da publicação 
do ato a que se refere o caput do art. 28, dois cargos 
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores DAS-101.2 e dois DAS-101.1 do Conselho 
de Recursos da Previdência Social para o 2º Conselho 
de Contribuintes.

CAPÍTULO IV 
Das Disposições Gerais

Art. 30. Sem prejuízo do disposto nas Leis nº 
4.516, de 1º de dezembro de 1964, e 5.615, de 13 de 
outubro de 1970, a Empresa de Tecnologia e Informa-
ções da Previdência Social – DATAPREV fica autoriza-
da a prestar serviços de tecnologia da informação ao 
Ministério da Fazenda, necessários ao desempenho 
das atribuições abrangidas por esta lei, observado o 
disposto no inciso VIII do art. 24 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, nas condições estabelecidas em 
ato do Poder Executivo.

Art. 31. Fica autorizada a transferência para o pa-
trimônio da União dos imóveis que compõem o Fundo 
do Regime Geral de Previdência Social identificados 
pelo Poder Executivo como necessários ao funciona-
mento da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Parágrafo único. No prazo de três anos, de acordo 
com o resultado de avaliação realizada nos termos da 
legislação aplicável, a União compensará financeira-
mente o Fundo do Regime Geral de Previdência Social 
pelos imóveis transferidos na forma do caput.

Art. 32. A Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 832. ..... .................. .......................
............... ....................... ........................
§ 4º A Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional será intimada das decisões homo-
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logatórias de acordas que contenham parce-
la indenizatória, na forma do art. 20 da Lei nº 

11.033, de 21 de dezembro de 2004, facultada 
a interposição de recurso relativo ás contribui-
ções devidas à União.

§ 5º O Ministro de Estado da Fazenda 
poderá, mediante ato fundamentado, dispen-
sar a manifestação da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional nas decisões homologató-
rias de acordos em que o montante da par-
cela indenizatória envolvida ocasionar perda 
de escala decorrente da atuação do órgão 
jurídico. (NR)

“Art 879.  ...............................................
 ..............................................................
§ 3º Elaborada a conta pela parte ou pe-

los órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o 
juiz procederá á notificação da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil.

§ 3º-A. Sob pena de preclusão, a Procu-
radoria-Geral da Fazenda Nacional manifes-
tar-se-á sobre a conta no prazo de dez dias, 
contado a partir do recebimento da notificação 
pela Secretaria da Receite Federal do Brasil.

§ 3º-B. O Ministro de Estado da Fazenda 
poderá, mediante ato fundamentado, dispen-
sar a manifestação da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional quando o valor total das ver-
bas que integram o salário-de-contribuição, na 
forma do ad. 28 da Lei, nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, ocasionar perda de escala decorrente 
da atuação do órgão jurídico. “(NR)

“Art. 880. Requerida á execução, o juiz 
ou presidente do tribunal mandará expedir 
mandado de citação do executado, a fim de 
que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, 
pelo modo e sob as cominações estabeleci-
das ou, quando se tratar de pagamento em 
dinheiro, inclusive de contribuições sociais 
devidas à União, para que o faça em quarenta 
e oito horas ou garanta a execução, sob pena 
de penhora.

(NR)  .....................................................
“Art. 889-A  ............................................
§ 1º Concedido parcelamento pela Se-

cretaria da Receita Federal do Brasil, o deve-
dor juntará aos autos a comprovação do ajus-
te, ficando a execução da contribuição social 
correspondente suspensa até a quitação de 
todas as parcelas.

§ 2º As Varas do Trabalho encaminharão 
mensalmente á Secretaria da Receita Federal 
do Brasil informações sobre os recolhimentos 

efetivados nos autos, salvo se outro prazo for 
estabelecido em regulamento.” (NR)

Art. 33. A Lei nº 10.910, de 2004, passa 
a vigorar com a redação seguinte, dando-se 
aos seus Anexos a forma dos Anexos I e II 
desta lei:

“Art. 1º As Carreiras de Auditoria da Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil e Audito-
ria-Fiscal do Trabalho compõem-se de cargos 
efetivos agrupados nas classes A, B e Especial, 
compreendendo, a primeira, cinco padrões, e, 
as duas últimas, quatro padrões, na forma do 
Anexo I.” (NR)

“Art. 3º A Gratificação de Desempenho 
d Atividade Tributária – GDAT de que trata o 
art. 15 da Lei nº 10. 593, de 6 de dezembro 
de 2002, devida aos integrantes das Carrei-
ras de Audito ria da Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil e Auditoria-Fiscal do Trabalho, 
é transformada em Gratificação de Atividade 
Tributária – GA T, em valor equivalente ao so-
matório de:

(NR).  .....................................................
“Art. 4º Fica criada a Gratificação de In-

cremento da Fiscalização e da Arrecadação 
– GIFA, devida aos ocupantes dos cargos 
efetivos das Carreiras de Auditoria da Receita 
Federal do Brasil e Auditoria-Fiscal do Traba-
lho, de que trata a Lei nº 10.593, de 200Z no 
percentual de até quarenta e cinco por cento, 
incidente sobre o maior vencimento básico de 
cada cargo.

§ 1º A GIFA será paga aos Auditores-Fis-
cais da Receita Federal do Brasil e aos Analis-
tas-Técnicos da Receita Federal do Brasil de 
acordo com os seguintes parâmetros:

 ..............................................................
II – dois terços, no mínimo, em decor-

rência ria, avaliação o do resultado institucio-
nal do conjunto de unidades da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil no cumprimento de 
metas de arrecadação, computadas em âm-
bito nacional e de forma individualizada para 
cada órgão.

§ 8º ........................................................
 ..............................................................
II – ocupantes dos cargos efetivos da 

Carreira de Auditoria da Receita Federal do 
Brasil, em exercício nos seguintes órgãos do 
Ministério da Fazenda:

 ..............................................................
III – ocupantes dos cargos de Auditor-Fis-

cal da Rece da Federal do Brasil, da Carreira 
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de Auditoria da Receita Federal do Brasil, em 
exercício no Ministério da Previdência Social 
e órgãos vinculados;

IV – ocupantes dos cargos efetivos da 
Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, em exer-
cício no Ministério do Trabalho e Emprego, 
exclusivamente nas unidades não integrantes 
do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho 
definidas em regulamento.” (NR)

“Art. 6º Para fins de aferição do desempe-
nho institucional previsto na definição dos valo-
res das vantagens a que se referem os arts. 4º 
e 5º será considerado o resultado do somatório 
dos créditos recuperados pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional e da arrecadação 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
assegurando-se a incorporação daquelas gra-
tificações aos proventos de aposentadoria e 
às pensões no percentual máximo devido aos 
servidores em atividade.” (NR)

CAPÍTULO V 
Das Disposições Transitórias e Finais

Art. 34. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – transferir, depois de realizado inven-
tário, do INSS, do Ministério da Previdência 
Social e da Procuradoria-Geral Federal para 
a Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacio-
nal acervos técnicos e patrimoniais, inclusive 
bens imóveis, obrigações, direitos, contratos, 
convênios, processos administrativos e demais 
instrumentos relacionados com as atividades 
transferidas em decorrência desta lei;

II – remanejar e transferir para a Secre-
taria da Receita Federal do Brasil dotações 
em favor do Ministério da Previdência Social 
e do INSS aprovadas na lei Orçamentária em 
vigor, mantida a classificação funcional-pro-
gramática, subprojetos, subatividades e gru-
pos de despesas.

§ 1º Até que sejam implementados os 
ajustes necessários, o Ministério da Previdên-
cia Social e o INSS continuarão a executar as 
despesas de pessoal e de manutenção rela-
tivas às atividades Transferidas, inclusive as 
decorrentes do § 5º do art. 10.

§ 2º Enquanto não ocorrerem as trans-
ferências previstas no caput, o Ministério da 
Previdência Social, o INSS e a Procuradoria-
Geral Federal prestarão á Secretaria da Recei-
ta Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional o necessário apoio técnico, 
financeiro e administrativo.

§ 3º Inclui-se no apoio de que trata o § 
2º a manutenção dos espaços físicos atual-
mente ocupados.

Art. 35. Fica mantida, enquanto não modificados 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a vigên-
cia dos convênios celebrados e dos atos normativos 
e administrativos editados:

I – pela Secretaria da Receita Previden-
ciária;

II – pelo Ministério da Previdência Social 
e pelo INSS, relativos à administração das con-
tribuições a que se referem os arts. 2º e 3º

§ 3º Inclui-se no apoio de que trata o § 
2º a manutenção dos espaços físicos atual-
mente ocupados.

Art. 35. Fica mantida, enquanto não modificados 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a vigên-
cia dos convênios celebrados e dos atos normativos 
e administrativos editados:

I – pela Secretaria da Receita Previden-
ciária;

II – pelo Ministério da Previdência Social 
e pelo INSS, relativos à administração das con-
tribuições a que se referem os arts. 2º e 3º;

III – pelo Ministério da Fazenda, relativos 
à administração dos tributos e contribuições 
de competência da Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil;

IV – pela Secretaria da Receita Fe-
deral.

Art. 36. No prazo de cento e vinte dias, a partir da 
data de publicação desta Lei, o Poder Executivo en-
caminhará ao Congresso Nacional projeto de lei des-
tinado a disciplinar, quanto às carreiras, aos cargos, 
à lotação, à remuneração e ao exercício, a situação 
funcional dos servidores:

I – abrangidos pelos arts. 12 e 22;
II – titulares dos cargos integrantes do 

Plano de Classificação de Cargos instituído 
pela Lei nº 5.645, de 1970, que se encontravam 
em exercício na Secretaria da Receita Federal 
e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
na data de publicação desta Lei;

III – em exercício nos Conselhos de Con-
tribuintes do Ministério da Fazenda na data 
mencionada no inciso lei;

Art. 37. No prazo de um ano da data de publicação 
desta Lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso 
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Nacional Projeto de Lei Orgânica das Auditorias-Fiscais 
Federais, dispondo sobre direitos, deveres, garantias e 
prerrogativas dos servidores integrantes das Carreiras 
de que trata a Lei nº 10.593, de 2002.

Art. 38. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 39. Ficam revogados:
I – no primeiro dia útil da quinzena sub-

seqüente à data da publicação desta Lei, o § 
1º do art. 39 da Lei nº 8.212, de 1991, o art. 1º 
e o § 5º do art. 15 da Lei nº 10.593, de 2002, 

o art. 10 da Lei nº 10.910, de 2004, e os arts. 
1º, 2º, 3º, 4º e 6º a 9º da Lei nº 11.098, de 13 
de janeiro de 2005;

II – a partir do primeiro dia do segundo 
mês subseqüente ao da publicação desta Lei, 
os arts. 44 e 94 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, e o § 2º do art. 24 da Lei nº 9.317, 
de 5 de dezembro de 1996.

Sala das Sessões, de 2005. – Deputado Pedro 
Novais.
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O Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 
oradores inscritos para discutir a matéria. Três orado-
res falarão contra e 3 a favor.

Para falar contra, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Antonio Cambraia. 

O SR. ANTONIO CAMBRAIA – Sr. Presidente, 
eu terei 3 ou 5 minutos?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Três 
minutos, pois a matéria está em regime de urgência.

O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB-CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta matéria veio 
ao Congresso Nacional no ano passado, em forma 
de medida provisória, e não foi votada devido a sua 
complexidade, influência e interferência no sistema 
de arrecadação, e, portanto, deveria ser discutida em 
profundidade. Na época, foi dito que o ideal seria que 
tivesse vindo a esta Casa em forma de projeto de lei.

E eis que o Governo encaminha projeto de lei 
sobre matéria que já estava em discussão no plená-
rio da Casa, sem que tenha havido uma análise mais 
aprofundada a seu respeito. Não se sabe de reuniões 
da Comissão Especial instalada para esse fim. Con-
tinuam as dúvidas, e não há condições de se votar a 
matéria sem o pleno conhecimento do que ela traz, do 
que modifica, de seus efeitos, de quais as conseqüên-
cias, caso a aprovemos. 

Por isso, Sr. Presidente, inscrevi-me para discutir 
a matéria. Sou contrário a ela. 

Na minha opinião, a matéria é meritória, porque 
visa racionalizar o sistema de arrecadação, o que é sa-
lutar. Mas ela deveria ser discutida com maior profundi-
dade, pois mexe com a vida dos funcionários públicos 
e do País. Como disse, não sabemos exatamente quais 
serão as conseqüências, se nós a aprovarmos. 

Por exemplo, há questões pontuais que precisam 
ser melhor analisadas, como a criação de 1.200 cargos 
de Procurador da Fazenda Nacional – poderiam ser 
aproveitados os Procuradores do INSS. 

Não disponho de tempo suficiente para me apro-
fundar nos pontos sobre os quais sou contra, mas o 
certo é que devemos discutir melhor a matéria para 
depois votá-la, tendo plena consciência da sua profun-
didade, dos seus efeitos, das suas conseqüências. Até 
acredito que elas sejam boas, mas assim, sem discutir, 
não podemos votar. 

Sou contra a matéria, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz 
Carlos Hauly, que falará a favor da matéria. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Jovair 
Arantes. S.Exa. dispõe de até 3 minutos.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ocupo a tribuna para discutir este importante projeto. 
Recebi delegação do meu partido, o PTB, para ten-
tarmos construir um acordo ou até partirmos para a 
radicalização na votação. Estamos discutindo a matéria 
desde as 10h. São 7 horas de discussão constante, na 
busca de um acordo para sua aprovação. 

Defendemos sempre os interesses das catego-
rias, principalmente dos muitos servidores brasileiros 
que nos procuram solicitando a defesa intransigente 
de seus direitos. Contudo, ainda precisamos dar algu-
mas explicações. 

Na primeira discussão e na aprovação anterior 
do projeto, ocorrida antes de a matéria ir ao Senado 
Federal, houve avanços importantes, que algumas ca-
tegorias apontam como sendo positivos e que agora, 
na radicalização, poderemos perder. 

Discutimos com o Líder do Governo, com o Líder 
do nosso partido. Nós, do PTB, entendemos que o me-
lhor, neste momento, é abrir mão da radicalização, da 
intransigência sobre alguns pontos para construirmos 
acordos em outros embates que virão.

Claro que é preciso discutir as diferenças entre 
as categorias que vão ficar dentro da Super-Receita. 
É necessário que venha urgentemente para esta Casa 
– e a há compromisso do Governo a esse respeito – a 
lei orgânica dessa classe, para que possamos discu-
ti-la. Nesse item, com certeza, todos nós – e o PTB 
estará atuante nessa discussão – poderemos nos in-
tegrar na busca da construção de um acordo que seja 
favorável a todos.

Sr. Presidente, agradeço aos pares que me deram 
um voto de confiança na negociação, durante todo o 
período de discussão, principalmente no dia de hoje, 
quando, volto a repetir, tivemos mais de 7 horas de 
exaustivas reuniões e de discussões que propiciaram 
um acordo.

Venho a esta tribuna para dizer que vou votar a 
favor da matéria, ressalvando, evidentemente, a pos-
sibilidade de buscar novas conquistas, novos avanços 
para as categorias, principalmente para os técnicos 
da Receita Federal, que participaram, de forma mui-
to precisa e democrática, da discussão, durante todo 
esse período. 

Agradeço a todos os que puderam estabelecer 
essa discussão. Em momento algum partimos para a 
radicalização – nem nós, nem os servidores, porque 
o importante era construir um acordo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, para falar contra, ao Deputado Fernan-
do Coruja. (Pausa.)

O Deputado Fernando Coruja cedeu o seu tempo 
ao Líder Roberto Freire, a quem concedo a palavra, 
pelo prazo de 3 minutos.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
desde que a matéria veio a esta Casa como medida 
provisória, comecei a me preocupar. Ocorre que há 
muito tempo a Câmara dos Deputados já perdeu o 
seu caráter de Poder Legislativo, deixando de exercer 
suas atribuições, subordinando-se ao Poder Executivo 
da forma mais abjeta, com qualquer interesse, como 
demonstra este Governo, dizendo que é bom para a 
cidadania.

Nos trabalhos da Assembléia Nacional Cons-
tituinte, o Capítulo da Seguridade Social gerou um 
debate profundamente democrático para se saber 
como os trabalhadores poderiam ter papel na ges-
tão da Previdência Social brasileira. Foi uma grande 
inovação da Constituição brasileira. Houve avanços 
democráticos.

O que ocorre com este projeto? Em nome de 
melhor arrecadação, patrocinada e implementada pelo 
Ministério da Fazenda, via Receita Federal, viola-se 
um artigo constitucional, uma grande conquista demo-
crática, que trata da gestão democrática e descentra-
lizada, da gestão quadripartite da Previdência Social. 
Isso porque arrecadar recursos não é um mecanismo 
usado apenas pela Receita. A arrecadação de recursos 
tem como pressuposto políticas, definição de controle 
e de fiscalização.

Na arrecadação, se a gestão deixa de ser tripartite 
e passa a ser de um órgão subordinado ao Ministério 
da Fazenda, à Secretaria da Receita Federal, retira-
mos do trabalhador aquilo que significou conquista 
democrática da gestão da Previdência Social. Não 
me venham com outra conversa. Essa questão pre-
cisa ser bem definida. Cada vez mais há diminuição 
do espaço democrático nas sociedades modernas da 
era da globalização.

Para que voto? Para definir mudanças? Não. A 
Alemanha é o maior exemplo disso. No final, os votos 
dos democratas-cristãos e dos social-democratas não 
dividiam nada, porque o governo é de coalizão. 

Querem a verticalização do PT e do PSDB, mas 
ela não muda nada, como não mudou, pelo exemplo 
que estamos vendo aqui.

Vamos definir a Super-Receita; inclusive, que o 
Procurador-Geral da União, da AGU, segundo os ter-
mos do substitutivo, vai ser subordinado ao Procura-
dor da Fazenda Nacional. Mais do que isso: a dívida 

previdenciária, cuja gestão o trabalhador tem demo-
craticamente estabelecida pela Constituição, não será 
mais definida pela Previdência. Será dívida da União, 
totalmente administrada pela Receita Federal, a Su-
per-Receita, pelo Ministério da Fazenda, pela União, 
não pelos trabalhadores.

Coerente com a posição do velho PCB na As-
sembléia Nacional Constituinte, em relação à grande 
conquista democrática de a Previdência Social não ser 
subordinada ao Governo da União e a nenhum órgão 
da administração direta ou indireta, de gestão demo-
crática, com a participação dos trabalhadores, o PPS 
vai votar contra o projeto de lei. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
discutir, concedo a palavra ao ilustre Deputado Luiz 
Sérgio, que falará a favor da matéria.(Pausa.).

Com a palavra o ilustre Deputado Tarcísio Zim-
mermann.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, creio que o assunto discutido pelo ilustre 
Deputado Roberto Freire não é o tema central nem o 
que pode ensejar crítica ao projeto.

Aliás, está muito bem resolvida, desde já, a pri-
meira versão da medida provisória, que já foi votada. 
Está decidido que os recursos atribuídos à Previdência 
Social, ao sistema de seguridade social sejam efetiva-
mente garantidos na sua tramitação pelo novo órgão de 
arrecadação tributária. Portanto, não é esse o problema. 
Penso que é uma falsa questão levantada por aqueles 
que não querem discutir o mérito da questão. 

Compreendo a necessidade da modernização 
da estrutura tributária. Um organismo unificado con-
seguirá atender melhor às necessidades da sociedade 
e do Estado no tocante ao financiamento público e à 
agilidade que o setor produtivo do País requer.

O Deputado Jovair Arantes chamou muito bem a 
atenção para esse aspecto. Existem questões que não 
estão bem resolvidas no projeto. Elas dizem respeito, 
por exemplo, aos servidores públicos do setor. É o gra-
ve problema do projeto. Retiradas as leis, o Estado é 
constituído por seus servidores. Quando ele não está 
bem constituído no que diz respeito aos servidores, 
corre sérios riscos de não funcionar adequadamente 
para os fins visados pela sociedade.

Questões referentes aos servidores administra-
tivos – seja da antiga Receita Federal, seja da receita 
previdenciária, aos técnicos da Receita Federal, aos 
servidores vinculados à Procuradoria Federal estão 
mal resolvidas, mas acreditamos que ainda se encontre 
espaço para diálogo e aperfeiçoamento, na tramitação 
da matéria no Senado Federal. Talvez tenhamos es-
gotado nesta Casa o processo de negociação quan-
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to à Medida Provisória nº 248, que foi muito intenso. 
Talvez no Senado Federal haja espírito mais aberto, 
por parte do Governo e dos Senadores, no sentido de 
melhorar o projeto.

Sr. Presidente, trabalhamos muito na negociação 
em torno do projeto. Ocorreram importantíssimos avan-
ços da medida provisória até o projeto. As questões 
remanescentes que precisam ser aperfeiçoadas não 
ensejam voto contrário à proposta, pois ela aperfeiçoa 
a estrutura da administração tributária do País.

Portanto, somos favoráveis ao projeto de lei.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

discutir, concedo a palavra ao ilustre Deputado Ricardo 
Barros, que falará contra a matéria. 

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, nós nos havíamos 
manifestado contra esta matéria, quando ela veio na 
forma de medida provisória. Ela cria enorme estrutura. 
Mantém no âmbito da AGU os processos em curso na 
Previdência Social, cria 1.200 cargos efetivos de Procu-
rador da Fazenda Nacional e gera uma superestrutura 
para fiscalizar os brasileiros.

O Brasil vem batendo recorde de arrecadação. 
A cada ano a imprensa anuncia isso. A carga tribu-
tária potencial no País é de 60% do PIB. Ou seja, se 
todas as leis fossem aplicadas e nós recolhêssemos 
os impostos, arrecadaríamos 60% do PIB. No entanto, 
arrecadamos 40%. O que ocorre com os 20%? Pela 
dificuldade da concorrência, alguns sonegam ou criam 
mecanismos para burlar a arrecadação – é a chamada 
elisão fiscal, forma legal de não arrecadar os impostos, 
e ocorre distorção na competitividade entre empresas. 
As grandes empresas, que precisam pagar todos os 
impostos, porque são administradas por pessoas de-
legadas, por diretorias contratadas, acabam perdendo 
a capacidade de concorrer com empresas menores, 
onde o próprio dono consegue montar estruturas de 
elisão fiscal. Não se trata de sonegação, que existe em 
todos os ramos de negócio e em todos os sentidos. A 
elisão fiscal é o grande problema.

É evidente que, se a Receita Federal, a Super-
Receita, permite que os fiscais fiscalizem todos os 
impostos, dobramos a capacidade de fiscalização da 
União. Assim, o fiscal que entrava numa empresa só 
para fiscalizar INSS vai fiscalizar também Imposto de 
Renda, PIS/COFINS e outros impostos. Com isso, o 
Governo vai poder aumentar os seus tentáculos de 
arrecadação.

Mas, antes de buscarmos de forma tão voraz a 
efetiva arrecadação dos impostos, é preciso regulamen-
tar de maneira mais adequada o mercado, diminuir a 
carga tributária, para que as empresas possam pagar 

na totalidade os impostos devidos e, com isso, não 
sofrer uma ação onerosa por parte dos fiscais.

Haveria a possibilidade de o fiscal chegar e estar 
tudo em ordem. Mas, com essa carga tributária de 60% 
praticada no Brasil, é impossível o empresário pagar 
todos os impostos e conseguir competir no mercado. 
Dentro desse contexto, a CPI da Pirataria mostrou ao 
Brasil o quanto de mercadoria circula no País sem pa-
gamento de impostos. 

Então, não devemos aprovar a Super-Receita 
sem antes diminuir a carga tributária, para que essa 
enorme estrutura de arrecadação que vai se implantar 
não venha em prejuízo daquele que, com coragem, 
ainda gera empregos no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar a favor da matéria, concedo a palavra ao terceiro 
orador, Deputado José Geraldo. (Pausa.).

Concedo a palavra ao Deputado Vicentinho. 
O SR. VICENTINHO – Sr. Presidente, desisto.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-

siste da inscrição o Deputado Vicentinho.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

falar a favor da matéria, concedo a palavra ao Depu-
tado Ronaldo Dimas. (Pausa.).

Concedo a palavra à Deputada Terezinha Fer-
nandes. (Pausa.).

Concedo a palavra ao Deputado Francisco Dor-
nelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP-RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Depu-
tados, às 10h uma grande empresa, uma média em-
presa, uma microempresa recebem a fiscalização da 
Receita Federal, para verificar se o Imposto de Renda 
na fonte foi recolhido. Prestam à Receita Federal to-
das essas informações. Às 15h chega a fiscalização 
da Previdência e pede à empresa que prove que a 
contribuição sobre a folha de pagamentos foi também 
recolhida.

Ora, as grandes beneficiadas com este projeto 
de lei são as empresas brasileiras, as microempresas, 
as pequenas empresas, que deixam de ficar sujeitas 
a 2 fiscalizações, a 2 burocracias, a 2 pesos fiscais. 
O projeto possibilita grande redução de custos, traz 
segurança jurídica. Existe uma instrução normativa 
da Receita que vai contra a instrução normativa da 
Previdência. Se a empresa cumpre a da Previdência, 
é multada pela Receita; se cumpre a da Receita, é 
multada pela Previdência.

Essa unificação veio tarde. Em outros países, 
como o Canadá, existe só um órgão de arrecadação 
e fiscalização. O Brasil demorou muito a adotar essa 
unificação. 
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Quero registrar meu integral apoio a este projeto 
de lei, mas antes vou apresentar aos Srs. Deputados 
alguns pontos.

Entendo que o Secretário da nova Receita e to-
dos os funcionários que ocupam cargos em comissão 
devem ser funcionários de carreira. É um órgão muito 
importante para ser preenchido por pessoas de fora. 
(Palmas.) Todos os cargos de chefia devem ser ocu-
pados por funcionários de carreira. Essa é a proposta 
que faço aos Srs. Deputados e ao Sr. Relator.

Em relação à Procuradoria-Geral da Fazenda, 
entendo que o Procurador-Geral e todos os Procura-
dores que ocuparem cargos de chefia também devem 
ser funcionários de carreira. Não faz sentido criar um 
órgão de tamanha importância para preencher critérios 
outros que não sejam a capacidade funcional.

Sr. Presidente, registro o meu apoio a projeto tão 
importante, que reduz custos das empresas e permi-
te ao Fisco, com o mesmo quadro de fiscais, exercer 
fiscalização mais ampla. É fundamental que os car-
gos de comando da Secretaria da Receita Federal 
sejam preenchidos por funcionários da Secretaria da 
Receita Federal e que os cargos de comando da Pro-
curadoria-Geral da Fazenda Nacional sejam também 
preenchidos por funcionários da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sobre a 
mesa requerimento de encerramento da discussão e 
do encaminhamento da matéria, assinado pelos Srs. 
Líderes.

Sr. Presidente, requeremos, nos termos dos arti-
gos 117, inciso XI e 157, § 3º do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, o encerramento da discussão 
e do encaminhamento da votação do Projeto de Lei 
nº 6.272, de 2005.

Sala das Sessões, Luciano Zica, Vice-Líder do 
PT; Jorge Alberto, Vice-Líder do PMDB; Pastor Rei-
naldo, Vice-Líder do PTB; Miguel de Souza, Vice-Lí-
der do PL; Renildo Calheiros, Líder do PCdoB; Dr. 
Ribamar Alves, Vice-Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-
ção o requerimento de encerramento da discussão e 
do encaminhamento da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.

ESTÁ ENCERRADA A DISCUSSÃO.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há sobre a 
Mesa as Emendas de Plenário de nºs 138 a 144:

EMENDA Nº 138

No texto deste Projeto de Lei, insi-
ra-se, onde couber, artigo com a seguinte 
redação:

“Art. – constitui infração disciplinar a qualquer 
integrante das carreiras dispostas nesta lei assinar 
qualquer escrito, que não tenha elaborado, ou em cuja 
elaboração não tenha participado, exceto para efeitos 
de ciência, revisão ou aprovação, desde que contenha 
também a assinatura de quem o elaborou.”

Justificação

Este dispositivo deontológico tem inspiração no 
art. 34, V, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto dos Advogados), 
onde se dispõe que “constitui infração disciplinar [...] 
assinar qualquer escrito destinado a processo judicial 
ou para fim extrajudicial que não tenha feito, ou em 
que não tenha colaborado”.

Presentes na Receita Federal os mesmos moti-
vos que levaram o legislador a introduzir entre os ad-
vogados essa norma de conduta, será de muita valia 
estendê-lo aos servidores desse Órgão, sobretudo 
quando se sabe que, na prática, em relações de tra-
balho nem sempre justas, muitas vezes o servidor é 
compelido moralmente a redigir um documento para 
outrem assinar.

Sala das Sessões, Jovair Arantes, Vice-Líder do 
PTB; Dr. Ribamar Alves, Vice-Líder do PSB; Lincoln 
Portela, Vice-Líder do PL; Rose de Freitas, Vice-Lí-
der do PMDB.

EMENDA Nº 139

Modifique-se o Art. 6º da Lei nº 10.593, 
de 2002, com redação dada pelo Art. 9º deste 
Projeto de Lei, com o seguinte texto: 

Art. 6º São atribuições dos ocupantes do car-
go de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no 
exercício da competência da Receita Federal do Brasil, 
relativamente aos tributos e às contribuições por ela 
administrados, em caráter privativo:

I – constituir, mediante lançamento, o cré-
dito tributário dos tributos e contribuições;

II – elaborar e proferir decisões decor-
rentes de litígio, em processo administrativo-
fiscal, bem como em processos de consulta 
ou restituição de tributos e contribuições e de 
reconhecimento de benefícios fiscais; 

III – proceder à orientação do sujeito 
passivo no tocante à interpretação e aplicação 
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da legislação tributária, por intermédio de atos 
normativos e solução de consultas.

§ 1º – Incumbe ao Auditor-Fiscal da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil e ao Analista-Técnico da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, resguardado 
o disposto nos incisos I e II do caput deste artigo:

I – em caráter privativo:
a) atuar no exame de matérias e proces-

sos administrativos;
b) executar procedimentos de fiscaliza-

ção, inclusive os relativos ao controle adua-
neiro, para verificar o cumprimento das obri-
gações tributárias pelo sujeito passivo, prati-
cando todos os atos definidos na legislação 
específica, inclusive os relativos à apreensão 
de mercadorias, livros, documentos, materiais, 
equipamentos e assemelhados;

c) examinar a contabilidade de socieda-
des empresarias, empresários, órgãos, entida-
des, fundos e de contribuintes em geral, não 
se lhes aplicando as restrições previstas nos 
arts. 1.190 a 1.192 e observado o disposto no 
art. 1.193, todos do Código Civil; 

d) auditar a rede arrecadadora quanto 
ao recebimento e repasse dos tributos e con-
tribuições administrados pela Receita Federal 
do Brasil; e

e) supervisionar as atividades de orien-
tação ao contribuinte. 

II – em caráter geral, exercer as demais 
atividades inerentes à competência da Secre-
taria da Receita Federal do Brasil. 

§ 2º – Observado o disposto neste artigo, o Po-
der Executivo regulamentará as atribuições dos car-
gos de Auditor-Fiscal da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil e Analista-Técnico da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.

Justificação

O Art. 6º da Lei nº 10.593, de 2002, demanda al-
terações que levem a uma melhor definição do campo 
de atuação dos cargos integrantes da Carreira Audito-
ria da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Nesta 
definição, devem pesar o perfil de cada cargo, o seu 
histórico, os requisitos de ingresso, as demandas da 
Instituição no tocante à quantitativo de pessoal, e as 
atribuições efetivamente desempenhadas pelos inte-
grantes de cada cargo. Considerando estes fatores, a 
melhor definição, que poderá levar a Receita Federal 
a uma situação de equilíbrio e eliminar os conflitos 
atualmente existentes entre servidores e entidades 
sindicais, é a proposta nesta Emenda. Resumidamen-

te, ao Auditor-Fiscal caberia, em caráter privativo, as 
atividades de lançamento, julgamento e normatização. 
Ao Analista-Técnico caberia, em caráter concorrente 
com os Auditores-Fiscais, as demais atividades pró-
prias do Órgão.

André Figueiredo, Vice-Líder do PDT; Miguel 
de Souza, Vice-Líder do PL; José Múcio Monteiro, 
Líder do PTB; Sarney Filho, Líder do PV.

EMENDA Nº 140

No texto deste Projeto de Lei, altere-se 
a denominação “Analista-Técnico da Secre-
taria da Receita Federal do Brasil”, para a 
denominação “Analista-Tributário da Secre-
taria da Receita Federal do Brasil”.

Justificação

A mudança da denominação do cargo de Analista-
Técnico para Analista-Tributário visa identificar melhor 
o que este mesmo cargo representa na Secretaria da 
Receita Federal. Como ele pertence a uma carreira 
denominada “Auditoria da Receita Federal”, e, de fato, 
os seus integrantes desempenham as atividades-fins 
do Órgão, é importante que a sua denominação con-
tenha termo que o relacione às atividades próprias da 
Receita Federal, o que já ocorre com o outro cargo da 
citada Carreira. 

André Figueiredo, Vice-Líder do PDT; Miguel 
de Souza, Vice-Líder do PL; José Múcio Monteiro, 
Líder do PTB; Sarney Filho, Líder do PV.

EMENDA Nº 141

No texto deste Projeto de Lei, insi-
ra-se, onde couber, artigo com a seguinte 
redação:

“Art. – constitui infração disciplinar a qual-
quer integrante das carreiras dispostas nesta 
lei assinar qualquer escrito, que não tenha ela-
borado, ou em cuja elaboração não tenha par-
ticipado, exceto para efeitos de ciência, revisão 
ou aprovação, desde que contenha também a 
assinatura de quem o elaborou.”

Justificação

Este dispositivo deontológico tem inspiração no 
art. 34, V, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto dos Advogados), 
onde se dispõe que “constitui infração disciplinar [...] 
assinar qualquer escrito destinado a processo judicial 
ou para fim extrajudicial que não tenha feito, ou em 
que não tenha colaborado”.

Presentes na Receita Federal os mesmos moti-
vos que levaram o legislador a introduzir entre os ad-
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vogados essa norma de conduta, será de muita valia 
estendê-lo aos servidores desse Órgão, sobretudo 
quando se sabe que, na prática, em relações de tra-
balho nem sempre justas, muitas vezes o servidor é 
compelido moralmente a redigir um documento para 
outrem assinar.

André Figueiredo, Vice-Líder do PDT; Miguel 
de Souza, Vice-Líder do PL; José Múcio Monteiro, 
Líder do PTB; Sarney Filho, Líder do PV.

EMENDA Nº 142

Promovam-se as alterações a seguir iden-
tificadas nos arts. 2º, 16, 17, 18, 19, 22, 31, 
32, 33 e 34, suprimindo-se, em decorrrência, 
os arts. 20 e 21:

‘“Art. 2º ..................................................
 ..............................................................
§ 1º O produto da arrecadação das con-

tribuições especificadas no caput deste artigo 
e acréscimos legais incidentes pertencem ao 
Instituto Nacional do Seguro Social – NSSS, 
sendo destinados, em caráter exclusivo, ao 
pagamento de benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social e creditados diretamente ao 
Fundo do Regime Geral de Previdência Social, 
de que trata o art. 68 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000.

2º Nos termos do art. 58 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 200, a Secretaria da Receita 
Federal do Brasil prestará contas, anualmente, 
ao INSS e ao Conselho Nacional de Previdên-
cia Social dos resultados da arrecadação das 
contribuições sociais destinadas ao financia-
mento do Regime Geral de Previdência Social 
e das compensações a elas referentes.

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

CAPÍTULO II 
Da Procuradoria-geral Previdenciária

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

“Art. 16. A Procuradoria Federal Espe-
cializada junto ao INSS e aos órgãos e uni-
dades a ela subordinados ficam transforma-
dos em Procuradoria-Geral Previdenciária, 
subordinada:

I – administrativamente, ao INSS;
II – técnica e juridicamente, à Advocacia-

Geral da União.” (NR)
“Art. 17. Compete à Procuradoria-Geral 

Previdenciária representar o INSS judicial e 
extrajudicialmente, inclusive em processos 
relativos à recuperação da dívida ativa decor-

rente das contribuições de que trata o art. 2º 
desta Lei.” (NR)

“Art. 18. Ficam transferidos para a Pro-
curadoria-Geral Previdenciária os cargos em 
comissão e funções gratificadas vinculados 
às atividades de representação judicial e ex-
trajudicial, de consultoria e de apuração da 
liqluidez e certeza da dívida ativa do INSS 
decorrente das contribuições de que trata o 
art. 2º desta Lei.” (NR)

“Art. 19. Ficam criados, no quadro de pes-
soal do INSS, a Carreira de Procurador Previ-
denciário, constituída de cargos de Procurador 
Previdenciário, e, com natureza especial, o 
cargo de Procurador-Geral Previdenciário.

§ 1º Ficam transformados em cargos de 
Procurador Previdenciário os cargos efetivos 
de Procurador Federal cujos ocupantes es-
tejam em exercício na Procuradoria Federal 
especializada junto ao INSS.

§ 2º Aplicam-se à carreira de que trata 
o caput os critérios de remuneração previstos 
na legislação específica para a advocacia pú-
blica federal.” (NR)

“Art. 22. Sem prejuízo do disposto no 
art. 36 e da percepção da remuneração do 
respectivo cargo, ficam transferidos para a 
Procuradoria-Geral Previdenciária os servi-
dores em efetivo exercício nas unidades vin-
culadas ao contencioso fiscal e à cobrança da 
dívida ativa na Coordenação Geral de Matéria 
Tributária da Procuradoria-Geral Federal, na 
Procuradoria Federal Especializada junto ao 
INSS, nos respectivos órgãos descentraliza-
dos ou nas unidades locais, titulares de car-
gos integrantes:

 ......................................................”(NR)
“Art. 31. Fica autorizada a transferência 

para o patrimônio da União dos imóveis que 
compõem o Fundo do Regime Geral de Pre-
vidência Social Identificados pelo Poder Exe-
cutivo como necessários ao funcionamento da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

 ................................................... ..(NR)”
“Art. 32. .................................................
‘‘Art. 832. ...............................................
§ 4º A Procuradoria-Geral Previdenciária 

será intimada das decisões homologatórias de 
acordos que contenham parcela indenizatória, 
na forma do art. 20 da Lei nº 11.033, de 21 de 
dezembro de 2004, facultada a interposição de 
recurso relativo às contribuições devidas ao 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
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§ 5º O Presidente do INSS poderá, me-
diante ato fundamentado, dispensar a mani-
festação da Procuradoria-Geral Previdenciária 
nas decisões homologatórias de acordos em 
que o montante de parcela indenizatória en-
volvida ocasionar perda de escala decorrente 
da atuação do órgão jurídico.” (NR)

‘Art. 879.  ...............................................
 ..............................................................
§ 3º  .......................................................
§ 3º – A . Sob pena de preclusão, a Pro-

curadoria Geral Previdenciária manifestar-seá 
sobre a conta no prazo de dez dias, contado a 
partir do recebimento da notificação pela Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 3º – B . O Presidente do INSS poderá, 
mediante ato fundamentado, dispensar a mani-
festação da Procuradoria-Geral Previdenciária 
quando o valor total das verbas que integram 
o salário-de-contribuição, na forma do art. 28 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, oca-
sionar perda de escala decorrente da atuação 
do órgão jurídico.’ 

 ..................................................... .(NR)
‘Art. 880. Requerida a execução, o juiz 

ou presidente do tribunal mandará expedir 
mandado de citação do executado, a fim de 
que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, 
pelo modo e sob as cominações estabeleci-
das ou, quando se tratar de pagamento em 
dinheiro, inclusive de contrtibuições sociais 
devidas ao INSS, para que o faça em quarenta 
e oito horas ou garanta a execução, sob pena 
de penhora.

 ..................................................... .(NR)
Art. 889 – A . ..... ................................ ...
§ 1º  .......................................................
§ 2º  .......................................................
 ...................................................... (NR)
“Art. 33.  ................................................
 ..............................................................
‘Art. 6º Para fins de aferição do desem-

penho institucional a que se referem o inciso 
II do § 1º do art. 4º e o inciso II do art. 5º des-
ta Lei, será considerado o resultado da soma 
dos créditos recuperados pelas Procuradorias-
Gerais da Fazenda Nacional e Previdenciária 
com a arrecadação da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.’ (NR)”

”Art. 34.  ................................................
I – transferir, depois de realizado inven-

tário, do INSS, do Ministério da Previdência 
Social e da Procuradoria-Geral Federal para a 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e para 
a Procuradoria-Geral Previdenciária acervos 
técnicos e patrimoniais, inclusive bens imóveis, 
obrigações, direitos, contratos, convênios, pro-
cessos administrativos e demais instrumentos 
relacionados com as atividades transferidas 
em decorrência desta Lei;

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

Justificação

A tramitação da MP 258 no âmbito da Câmara 
dos Deputados ocorreu de forma inegavelmente tumul-
tuada. Sobreviveu entre as Lideranças da Casa, não 
obstante o período razoavelmente prolongado em que 
a matéria permaneceu sendo apreciada, a sensação 
de que o tema poderia ter sido melhor discutido.

É inevitável, nesse contexto, elogiar o extremado 
bom senso da posição adotada pelo Senado Federal, 
que, a deliberar sobre assunto de tanta complexida-
de no exíguo espaço de uma única semana, preferiu 
levar o instrumento à perda de eficácia por caducida-
de. Graças à sensatez dessa decisão, o Executivo foi 
obrigado a encaminhar a proposição da maneira pela 
qual o assunto já de início deveria ter sido tratado, re-
correndo ao projeto de lei agora emendado.

Entre os aspectos que não parecem ter sido su-
ficientemente esclarecidos, nas discussões que se 
travaram em torno da MP 258, destaca-se a questão 
da advocacia pública, sem dúvida espinhosa, e sobre 
a qual são necessárias inúmeras reflexões. De início, 
para afastar a falsa idéia de que a unificação dos sis-
temas de arrecadação importa obrigatoriamente na 
fusão do respectivo apoio jurídico.

As duas áreas – fiscalização e advocacia – pos-
suem peculiaridades que desautorizam por completo 
conclusão dessa natureza. Enquanto a atividade de ar-
recadação e fiscalização caracteriza-se por não admitir 
mais do que estrita vinculação aos ditames legais, não 
resta dúvida de que a atuação dos órgãos advocatícios 
suporta e justifica bem maior discricionariedade.

De fato, não há que se falar em alternativas ou 
opções na atuação do órgão fiscalizador. A abrangên-
cia de suas atividades busca o contribuinte sem per-
mitir válvulas de escape ao fiscalizado ou ao órgão 
arrecadador, restringindo-se à apuração do quantum 
devido e à identificação das eventuais responsabilida-
des. Conclusão semelhante não se aplica, contudo, à 
recuperação do crédito assim identificado.

Ocorre que a situação de devedor perante o fisco 
importa na adoção de medidas que não necessaria-
mente passam pelo imediato ajuizamento de execu-
ções fiscais. Exemplo notável dessa circunstância lo-
caliza-se no próprio teor original do projeto emendado, 
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no qual, mediante alteração na legislação processual 
trabalhista, admite-se, desde que demonstrado ganho 
de escala, a inércia do órgão jurídico, ainda que se 
constate a existência de dívida tributária.

Também não ocorre, na atuação administrativa 
da área de arrecadação e fiscalização, a possibilidade 
de conflito de interesses que se quando em quando 
contamina o processo judicial. Constatando-se simul-
taneamente a existência de atrasos em parcelas de 
imposto sobre a renda e de contribuições para o regi-
me geral de previdência, nada embaraça seja o res-
ponsável duplamente notificado, porque não há esco-
lha a efetuar: basta que lhe seja aplicada a legislação 
vigente, sem que se precise ignorar, sob o ponto de 
vista do respectivo lançamento, a existência de um ou 
de outro débito.

O mesmo não se aplica às atividades finalísticas 
do órgão jurídico. Pode ser que o contribuinte disponha 
de recursos para quitar um dos encargos, sem que seu 
patrimônio possibilite quitação perante a autuação fis-
cal como um todo. Qual das dívidas será recuperada? 
A dúvida não pode ser resolvida por um único agente 
do Estado, sob pena de, por falta da opinião de quem 
responda por sua continuidade, ser levado à falência 
um serviço prestado à população.

Assim, assume inegável relevância a definição 
do segmento governamental que deve ser acionado 
para atuar na recuperação de créditos decorrentes de 
contribuições previdenciárias, que não pode continu-
ar ignorando as variáves até aqui colacionadas. Há, 
como se viu, sólidas razões para duvidar da solução 
adotada no projeto sob emenda, que atribui a tarefa 
à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e sequer 
cogita caminho diverso.

Governo e parlamentares conheciam a existência 
de profissionais especializados em matéria previden-
ciária, durante os debates que travaram em torno da 
MP 258. Foram feitas diversas advertências, naquela 
opurtunidade, acerca da insensatez representada pelo 
desaproveitamento dessa mão-de-obra, transferindo-
se a obrigação de ajuizar execuções fiscais para a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Na ocasião, para sustentar o posicionamento de 
que o aproveitamento dos procuradores que já atua-
vam na área apresentava incontornáveis dificuldades, 
alegou-se que não era possível identificar aqueles que 
se voltavam unicamente para a área de execução fiscal. 
Sustentou-se que muitos procuradores em exercício 
na Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS 
atuavam também nas ações relativas a benefícios 
previdenciários.

A presente emenda contorna essa argumen-
tação e permite, enfim, uma completa racionalidade 

na abordagem do tema presentemente enfrentado. A 
elevação da Procuradoria Especializada à posição de 
Procuradoria-Geral especificamente encarregada de 
ações relacionadas ao sistema de custeio e benefício 
do regime geral de previdência permite o tratamento 
simultâneo de segmentos à toda evidência comple-
mentares, além de equacionar, de forma extremamen-
te razoável, a questão dos conflitos de interesse aqui 
já mencionados, evitando-se, inclusive, que a dívida 
previdenciária da União venha a ser anulada, à luz do 
instituto da confusão.

Ademais, com a medida aqui sugerida economi-
zam-se os recursos públicos que seriam desperdiçados 
na descomunal e desnecessária ampliação da estru-
tura e do quadro de pessoal da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional. Em uma época de exigência social 
pelo uso racional do patrimônio do Estado, não resta 
dúvida de que o caminho proposto na presente emenda 
afigura-se como o mais lógico e aceitável.

São essas, portanto, as razões que autorizam a 
aprovação da iniciativa ora oferecida ao apreço dos 
nobres Pares.

Sala das Sessões, em de dezembro de 2006. 
– Carlos Mota, PSB; André Figueiredo, Vice-Líder 
do PDT; Romel Anízio, Vice-Líder do PP; Isaías Sil-
vestre, Vice-Líder do PSB; Dimas Ramalho, Líder 
do PPS; Jovair Arantes, Vice-Líder do PTB; Renildo 
Calheiros, Líder do PCdoB.

EMENDA Nº 143

Modifique-se a redação do inciso I do 
art. 39 do PL. nº 6.272/2005 que passa a ter 
os seguintes termos;

Art. 39. Ficam revogados;

I – a partir da data de publicação desta 
Lei o § 1º do art. 39 e o art. 81 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, o art. 1º e o § 5º do 
art. 15 da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro 
de 2002, e os arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 6º da Lei nº 
11.098, de 13 de janeiro de 2005. 

Justificação

A publicação da Lista de Devedores do INSS 
não tem fundamento constitucional, eis que á luz do 
princípio da proporcionalidade, não é meio necessá-
rio para atingir á finalidade expressa no art. 195, § 3º 
do Texto Constitucional (a pessoa jurídica em débito 
com o sistema da seguridade social, como estabeleci-
do em lei, não poderá contratar com o Poder Público, 
nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios). Ao contrário, afronta o princípio do devido 
processo legal e causa dano á imagem dos contribuin-
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tes que figuram na mencionada lista, especialmente 
porque contempla débitos discutidos administrativa e 
judicialmente, protegidos por outras formas de suspen-
são da exigibilidade que não o depósito ou garantidos 
por penhora ou fiança, todas causas que não impedem 
o Fisco de expedir a certidão de regularidade fiscal de 
que trata o art. 206 do CTN.

Ademais, considerando que todas as contribui-
ções destinadas para a Seguridade Social passaram, 
por força da criação da Receita Federal do Brasil, a 
serem arrecadadas pelo novo órgão, considerando 
que a Receita Federal faz uso do Cadastro Informati-
vo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
– CADIN, considerando que não faz sentido a duplici-
dade de controles e a divulgação sem critério da lista 
em referência, há que ser revogado o art. 61 da Lei nº 
8.212/91, até em face das inconstitucionalidades que 
o maculam. – Miguel de Souza, Vice-Líder do PL; 
Ronaldo Dimas, Vice-Líder do PSDB: Jorge Alberto, 
Vice-Líder do PMDB; Nélio Dias, Vice-Líder do PP.

EMENDA Nº 144

Incluam-se, onde couber, os artigos 
seguintes:

Art. 1º Os débitos junto à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, com vencimento até 31 de dezem-
bro de 2005, poderão ser parcelados em até cento e 
oitenta prestações mensais e sucessivas.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos débi-
tos constituídos ou não, inscritos ou não como Dívida 
Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, 
ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, 
não integralmente quitado, ainda que cancelado por 
falta de pagamento.

§ 2º Os débitos ainda não constituídos deverão 
ser confessados, de forma irretratável e irrevogável.

§ 3º O débito objeto do parcelamento será conso-
lidado no mês do pedido e será dividido pelo número 
de prestações, sendo que o montante de cada parcela 
mensal não poderá ser inferior a:

I – um inteiro e cinco décimos por cen-
to da receita bruta auferida, pela pessoa ju-
rídica, no mês imediatamente anterior ao do 
vencimento da parcela, exceto em relação às 
optantes pelo Sistema Simplificado de Paga-
mento de Impostos e Contribuições das Micro-
empresas e das Empresas de Pequeno Porte 
– SIMPLES, instituído pela Lei nº 9.317, de 5 
de dezembro de 1996, e às microempresas 
e empresas de pequeno porte enquadradas 
no disposto no art. 2º da Lei nº 9.841, de 5 
de outubro de 1999, observado o disposto no 

art. 8o desta Lei, salvo na hipótese do inciso 
II deste parágrafo, o prazo mínimo de cento e 
vinte meses;

II – dois mil reais, considerado cumulati-
vamente com o limite estabelecido no inciso I, 
no caso das pessoas jurídicas ali referidas;

III – cinqüenta reais, no caso de pesso-
as físicas.

§ 4º Relativamente às pessoas jurídicas optan-
tes pelo SIMPLES e às microempresas e empresas 
de pequeno porte, enquadradas no disposto no art. 2º 
da Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999, o valor da 
parcela mínima mensal corresponderá a um cento e 
oitenta avos do total do débito ou a três décimos por 
cento da receita bruta auferida no mês imediatamente 
anterior ao do vencimento da parcela, o que for menor, 
não podendo ser inferior a:

I – cem reais, se enquadrada na condi-
ção de microempresa;

II – duzentos reais, se enquadrada na 
condição de empresa de pequeno porte.

§ 5º Aplica-se o disposto no § 4o às pessoas ju-
rídicas que foram excluídas ou impedidas de ingres-
sar no SIMPLES exclusivamente em decorrência do 
disposto no inciso XV do art. 9º da Lei nº 9.317, de 5 
de dezembro de 1996, desde que a pessoa jurídica 
exerça a opção pelo SIMPLES até o último dia útil de 
2006, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2007, 
nos termos e condições definidos pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil.

§ 6º O valor de cada uma das parcelas, determi-
nado na forma dos §§ 3o e 4o, será acrescido de juros 
correspondentes à variação mensal da Taxa de Juros 
de Longo Prazo – TJLP, a partir do mês subseqüente 
ao da consolidação, até o mês do pagamento.

§ 7º Para os fins da consolidação referida no § 
3o, os valores correspondentes à multa, de mora ou de 
ofício, serão reduzidos em cinqüenta por cento.

§ 8º A redução prevista no § 7o não será cumu-
lativa com qualquer outra redução admitida em lei, 
ressalvado o disposto no § 11.

§ 9º Na hipótese de anterior concessão de re-
dução de multa em percentual diverso de cinqüenta 
por cento, prevalecerá o percentual referido no § 7o, 
determinado sobre o valor original da multa.

§ 10º A opção pelo parcelamento de que trata 
este artigo exclui a concessão de qualquer outro, ex-
tinguindo os parcelamentos anteriormente concedidos, 
admitida a transferência de seus saldos para a moda-
lidade desta Lei.

§ 11º O sujeito passivo fará jus a redução adicio-
nal da multa, após a redução referida no § 7o, à razão 
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de vinte e cinco centésimos por cento sobre o valor 
remanescente para cada ponto percentual do saldo 
do débito que for liquidado até a data prevista para o 
requerimento do parcelamento referido neste artigo, 
após deduzida a primeira parcela determinada nos 
termos do § 3º ou 4º.

Art. 2º Os débitos incluídos no Programa de Re-
cuperação Fiscal – REFIS, de que trata a Lei nº 9.964, 
de 10 de abril de 2000, ou no parcelamento a ele al-
ternativo, poderão, a critério da pessoa jurídica, ser 
parcelados nas condições previstas no art. 1º, nos 
termos a serem estabelecidos pelo Comitê Gestor do 
mencionado Programa.

Art. 3º Ressalvado o disposto no art. 2º, não será 
concedido o parcelamento de que trata o art. 1o na hi-
pótese de existência de parcelamentos concedidos sob 
outras modalidades, admitida a transferência dos saldos 
remanescentes para a modalidade prevista nesta Lei, 
mediante requerimento do sujeito passivo.

Art. 4º O parcelamento a que se refere o art. 1º:

I – deverá ser requerido, inclusive na 
hipótese de transferência de que tratam os 
arts. 2o e 3o, até o último dia útil do segundo 
mês subseqüente ao da publicação desta Lei, 
perante a unidade da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil; 

II – somente alcançará débitos que se 
encontrarem com exigibilidade suspensa por 
força dos incisos III a V do art. 151 da Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966, no caso de 
o sujeito passivo desistir expressamente e 
de forma irrevogável da impugnação ou do 
recurso interposto, ou da ação judicial pro-
posta, e renunciar a quaisquer alegações de 
direito sobre as quais se fundam os referidos 
processos administrativos e ações judiciais, 
relativamente à matéria cujo respectivo débito 
queira parcelar;

III – reger-se-á pelas disposições da Lei 
nº 10.522, de 19 de julho de 2002, ressalvado 
o disposto no seu art. 14;

IV – aplica-se, inclusive, à totalidade dos 
débitos apurados segundo o SIMPLES;

V – independerá de apresentação de 
garantia ou de arrolamento de bens, mantidas 
aquelas decorrentes de débitos transferidos 
de outras modalidades de parcelamento ou 
de execução fiscal.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II, o valor 
da verba de sucumbência será de um por cento do 
valor do débito consolidado decorrente da desistência 
da respectiva ação judicial.

Art. 5º Os depósitos existentes, vinculados aos 
débitos a serem parcelados nos termos dos arts. 1o, 
serão automaticamente convertidos em renda da 
União ou da Seguridade Social, conforme o caso, 
concedendo-se o parcelamento sobre o saldo re-
manescente.

Art. 6º O sujeito passivo será excluído dos par-
celamentos a que se refere esta Lei na hipótese de 
inadimplência, por três meses consecutivos ou seis 
meses alternados, o que primeiro ocorrer, relativamente 
a qualquer dos tributos e das contribuições referidos 
no art. 1º, inclusive os com vencimento após 31 de 
dezembro de 2005.

Art. 7º É suspensa a pretensão punitiva do Es-
tado, referente aos crimes previstos nos arts. 1º e 2º 
da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos 
arts. 168A e 337A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, durante o período 
em que a pessoa jurídica relacionada com o agente 
dos aludidos crimes estiver incluída no regime de par-
celamento.

§ 1º A prescrição criminal não corre durante o 
período de suspensão da pretensão punitiva.

§ 2º Extingue-se a punibilidade dos crimes re-
feridos neste artigo quando a pessoa jurídica relacio-
nada com o agente efetuar o pagamento integral dos 
débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, 
inclusive acessórios.

Art. 8º. A Secretaria da Receita Federal do Brasil 
expedirá os atos necessários à execução desta Lei.

Justificação

A economia brasileira apresenta uma das mais 
altas cargas tributárias do mundo, responsável por 
inúmeras dificuldades porque passam as empre-
sas nacionais. Apresentamos nesta emenda uma 
proposta de parcelamento de débitos em atraso 
junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
bastante similar ao último parcelamento concedido 
pelo governo, Lei 10.684/03. Entendemos que é o 
momento oportuno para se permitir às empresas 
produtivas nacionais uma nova onda de investimen-
to, crescimento e geração de empregos, tendo as 
questões fiscais equacionadas. Assim, contamos 
com o apoio dos nobres pares para a aprovação 
desta emenda.

Sala das Sessões, de de 2006. – Gerson Ga-
briellI, PFL; Rodrigo Maia, Líder do PFL; Severiano 
Alves, Líder do PDT; Romel Anízio, Vice-Líder do PP; 
Custódio Mattos, PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência comunica aos Srs. Deputados que convocou 
sessão extraordinária para as 19h01min, tendo como 
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matéria, na pauta da Ordem do Dia, a proposta de 
emenda à Constituição que altera o artigo que trata 
das coligações eleitorais.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra, para oferecer parecer às Emendas de Ple-
nário nºs 138 a 144, pela Comissão Especial, ao Sr. 
Deputado Pedro Novais.

O SR. PEDRO NOVAIS (PMDB-MA. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, no prazo regimental, foram oferecidas 
mais 6 emendas à proposição. As Emendas nºs 138 e 
141 introduzem regra que transforma em infração dis-
ciplinar a pura assinatura em texto que o servidor não 
tenha redigido. A Emenda nº 139 altera as atribuições 
nas carreiras alcançadas pela proposição. A Emenda 
nº 140 altera a nomenclatura de um dos cargos da 
nova carreira criada no projeto. A Emenda nº 142 cria 
procuradoria voltada à execução de atividades advo-
catícias em favor do INSS. A Emenda nº 143 exclui do 
ordenamento jurídico norma que obriga a divulgação 
dos devedores da Previdência Social.

Estou aguardando que a Emenda nº 144 me seja 
trazida pela assessoria da Mesa. 

Dou parecer, tendo em vista não se compatibili-
zarem com o conteúdo do substitutivo adotado, pela 
rejeição das Emendas nºs 138, 141, 139, 140, 142 e 
143; aguardo que me seja trazida a de nº 144, para 
sobre ela eu me pronunciar.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Enquanto 
V.Exa. aguarda a redação da emenda, Deputado Pedro 
Novais, a Presidência informa aos Srs. Deputados que 
amanhã haverá sessão extraordinária a partir das 9h, 
com Ordem do Dia e votação em plenário. 

A sessão será encerrada às 13h50min. Haverá ses-
são ordinária às 14h. O registro de presença será obri-
gatório, para efeitos administrativos e constitucionais. A 
sessão da tarde será destinada a trabalhos da Comissão 
de Orçamento e do Conselho de Ética e Decoro Parla-
mentar. Não haverá deliberação do Plenário na sessão 
da tarde. O registro de presença às 14h é obrigatório 
para efeitos administrativo e constitucional. 

Continua com a palavra o Deputado Pedro No-
vais.

O SR. PEDRO NOVAIS – Sr. Presidente, a Emen-
da nº 144, sobre a qual neste momento me pronuncio, 
refere-se a débitos junto à Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil, com vencimento até 31 de dezembro 
de 2005, concedendo um parcelamento de 180 pres-
tações mensais e sucessivas.

Pronuncio-me contrariamente a essa emenda, 
porque ela destoa do espírito do projeto, do qual foi 
escoimado todo e qualquer dispositivo referente a par-
celamento de débito.

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-

gado, Deputado Pedro Novais.
O SR. BABÁ – Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. BABÁ (PSOL-PA. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, te-
mos posicionamento contrário à aprovação da matéria, 
uma vez que, ao ser encaminhada pela primeira vez a 
esta Casa, de forma antidemocrática, pelo Presidente 
Lula, por meio de medida provisória, não possibilitou 
debate algum nas Comissões. Os companheiros ser-
vidores tiveram de se digladiar pelos corredores – uns 
favoráveis ao projeto, outros contra, evidentemente 
sem espaço algum para debater sobre suas diferen-
ças. Os Deputados, por sua vez, também não tiveram 
essa oportunidade. E o Presidente, derrotado pelo 
Congresso Nacional, apresentou o projeto novamente, 
sem direito a debate. Os companheiros da UNAFIS-
CO, por exemplo, estavam trazendo especialistas de 
outros países, como a Argentina, onde foi criada a es-
tatal Super-Receita, para mostrar aos Srs. Deputados 
essas experiências que foram malsucedidas.

Dentro desse contexto, nós, do PSOL, temos posi-
cionamento contrário. A Previdência Social, que possui 
técnicos da melhor qualidade e tem falta de funcionários, 
será engolida por uma instância maior, controlada pelo 
Ministério da Fazenda. Assim, como todo mundo sabe, 
no frigir dos ovos, o dinheiro da Previdência Social irá 
servir para as metas do superávit primário – isso sem 
falar no prejuízo causado aos funcionários dos vários 
órgãos que foram preteridos neste projeto.

Portanto, nós jamais poderíamos nos posicionar 
favoravelmente ao projeto. Pedimos aos Srs. Deputados 
que votem contra ele. Mais uma vez, o debate sobre 
assunto tão polêmico, que deveria ter sido profundo 
e farto, não existiu. Agora, na pressa, em uma ses-
são convocada em período extraordinário, o Governo 
mostra que quer evitar o debate, porque sabe que, se 
este projeto tivesse tido o trâmite normal nas Comis-
sões, poderia ter sido alterado substancialmente ou 
rejeitado, uma vez que os Deputados teriam posicio-
namento mais claro.

Nós, do Partido Socialismo e Liberdade, enten-
demos que a posição mais correta é derrotar a Super-
Receita, em defesa da Previdência Social.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para uma 
retificação, concedo a palavra ao Deputado Pedro 
Novais, Relator. Em seguida, passaremos à votação 
da matéria.
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O SR. PEDRO NOVAIS (PMDB-MA. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, faço uma retificação de ordem 
técnica no art. 38, que passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 38. Esta Lei entra em vigor:
I – na data da publicação desta Lei para 

o disposto nos arts. 30, 31, 34, 35, 36 e 37;
II – no primeiro dia útil da quinzena sub-

seqüente à data da publicação desta Lei, em 
relação aos demais dispositivos”.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há sobre 
a Mesa os seguintes 

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE

DESTAQUE DE BANCADA DO PP Nº 1

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos termos 
do art. 161, II e § 2º do Regimento Interno, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 64, apresen-
tada ao PL nº 6.272, de 2005.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2006. – Mário 
Negromonte, Líder em exercício do PP. 

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 2 
(Bancada do PT)

Sr. Presidente, requeremos, nos termos regimen-
tais, DVS para a expressão: “após a aprovação de sua 
escolha pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, 
III, f, da Constitução...”, constante do parágrafo único 
do art. 7º do Substitutivo do Relator ao PL 6.272/05.

Sala das Sessões, de de Henrique Fontana, 
Líder do PT. 

REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES Nº 3

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 161, 
do Regimento Interno, destaque para votação em se-
parado da Emenda de Plenário nº 139.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2006. – An-
dré Figueiredo, Vice-Líder do PDT.

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO Nº 4 
(Do Partido Liberal)

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos termos 
do art. 161, inciso II c/c seu § 2º do Regimento Interno 
da Cãmara dos Deputados, destaque para a votação 
em separado da Emenda nº 120, de autoria do Depu-
tado Sandro Mabel, apresentada ao Projeto de Lei nº 
6.272, de 2005.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2006. – San-
dro Mabel, Líder do PL.

DESTAQUE DE BANCADA Nº 5 
(PPS)

Sr. Presidente, requeiro a V. Exa., nos termos do 
art. 161, § 2º do Regimento Interno, destaque para vo-
tação em separado da Emenda nº 78, do Dep. Jovair 
Arantes, apresentada ao PL. 6.272, de 2005.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2006. – Fer-
nando Coruja, Vice-Líder do PPS.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 6

Sr. Presidente, requeremos destaque para vota-
ção em separado da Emenda nº 8.

Luciana Genro, Líder do PSOL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 7 
(Bancada do Pdt)

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos termos 
do art. 161, inciso V c/c o seu § 2º do Regimento Inter-
no da Cãmara dos Deputados, destaque para votação 
em separado da Emenda nº 36, do PL. 6.272, com o 
objetivo de suprimi-lo.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2006. – Se-
veriano Alves, Líder do PDT.

DESTAQUE DE BANCADA DO PP Nº 8

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos termos 
do art. 161, II e § 2º do Regimento Interno, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 62, apresen-
tada ao PL. nº 6.272, de 2005.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2006. – Mário 
Negromonte, Líder em exercício do PP. 

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO Nº 9 
(Do Partido Liberal)

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos termos 
do art. 161, inciso II, c/c seu § 2º do Regimento Inter-
no da Cãmara dos Deputados, destaque para votação 
em separado da Emenda nº 121, de autoria do Depu-
tado Sandro Mabel, apresentada ao Projeto de Lei nº 
6.272, de 2005.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2006. – San-
dro Mabel, Líder do PL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES Nº 10

Sr. Presidente, requeiro a V. Exa., nos termos do 
art. 161 do Regimento Interno, destaque para votação 
em separado da Emenda nº 143, de autoria do Dep. 
Miguel de Souza, apresentada ao Substitutivo ofere-
cido ao PL. nº 6.272, de 2005.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2006. – Mi-
guel de Souza, Vice-Líder do PL. 
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DESTAQUE DE BANCADA Nº 11 
PFL

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos termos 
do art. 161, e § 2º do Regimento Interno, destaque para 
votação em separado da Emenda nº 72, apresentada ao 
PL. 6.272-A, de 2005, com vistas á sua supressão. 

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2006. – Pau-
derney Avelino, Vice-Líder do PFL.

DESTAQUE DE BANCADA DO PP Nº 12

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa. Nos termos 
do art. 161, II, e § 2º do Regimento Interno, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 65, apresen-
tada ao Projeto de Lei nº 6.272, de 2005.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2005. – Mário 
Negromonte, Líder em exercício do PP. 

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 13 
Bancada do PFL

Sr. Presidente, requeremos, nos termos do art. 
161 do Regimento Interno da Cãmara dos Deputados, 
destaque para votação em separado da Emenda nº 102, 
de autoria do Deputado Luiz Antonio Fleury (PTB/SP) 
ao Projeto de Lei nº 6.272/2005.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2006. – José 
Carlos Aleluia, Líder da Minoria; Rodrigo Maia, Lí-
der do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-
ção o Substitutivo oferecido pelo Relator designado 
em Plenário, pela Comissão Especial, ressalvados os 

destaques:

SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Dispõe sobre a Administração Tributá-
ria Federal; e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Da Secretaria da Receita Federal do Brasil

Art. 1º A Secretaria da Receita Federal passa a 
denominar-se Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
órgão da administração direta subordinado ao Ministro 
de Estado da Fazenda.

Art. 2º Além das competências atribuídas pela 
legislação vigente à Secretaria da Receita Federal, 
cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil plane-
jar, executar, acompanhar e avaliar as atividades rela-
tivas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança 
e recolhimento das contribuições sociais previstas nas 
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições 
instituídas a título de substituição.

§ 1º O produto da arrecadação das contribuições 
especificadas no caput e acréscimos legais incidentes 
serão destinados, em caráter exclusivo, ao pagamento 
de benefícios do Regime Geral de Previdência Social 
e creditados diretamente ao Fundo do Regime Geral 
de Previdência Social, de que trata o art. 68 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 2º Nos termos do art. 58 da Lei Complemen-
tar nº 101, de 2000, a Secretaria da Receita Federal 
do Brasil prestará contas anualmente ao Conselho 
Nacional de Previdência Social dos resultados da ar-
recadação das contribuições sociais destinadas ao fi-
nanciamento do Regime Geral de Previdência Social 
e das compensações a elas referentes.

§ 3º As obrigações previstas na Lei nº 8.212, de 
1991, relativas às contribuições sociais de que trata o 
caput serão cumpridas perante a Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil.

§ 4º Fica extinta a Secretaria da Receita Previ-
denciária do Ministério da Previdência Social.

Art. 3º A Secretaria da Receita Federal do Brasil 
poderá arrecadar, fiscalizar e cobrar contribuições por 
lei devidas a terceiros, assim como disciplinar o res-
pectivo recolhimento, aplicando-se em tais hipóteses 
o disposto nesta Lei.

§ 1º A retribuição pelos serviços referidos no ca-
put será de três inteiros e cinco décimos por cento do 
montante arrecadado, salvo percentual diverso esta-
belecido em lei específica.

§ 2º O disposto no caput abrangerá exclusi-
vamente contribuições cuja base de cálculo seja a 
mesma das que incidem sobre a remuneração paga, 
devida ou creditada a segurados do Regime Geral de 
Previdência Social ou instituídas sobre outras bases 
a título de substituição.

§ 3º As contribuições de que trata o caput su-
jeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e 
privilégios daquelas referidas no art. 2º, inclusive no 
que diz respeito à cobrança judicial.

§ 4º A remuneração de que trata o § 1º será 
creditada ao Fundo Especial de Desenvolvimento e 
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização – 
FUNDAF, instituído pelo Decreto-Lei nº 1.437, de 17 
de dezembro de 1975.

Arr. 4º São transferidos para a Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil os processos administrativo-fis-
cais, inclusive os relativos aos créditos já constituídos 
ou em fase de constituição, e as guias e declarações 
apresentadas ao Ministério da Previdência Social ou ao 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. referentes 
às contribuições de que tratam os arts. 2º e 3º.

Art. 5º Além das demais competências estabeleci-
das na legislação que lhe é aplicável, cabe ao INSS:
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I – emitir certidão relativa a tempo de 
contribuição;

II – gerir o Fundo do Regime Geral de 
Previdência Social;

III – calcular o montante das contribuições 
referidas no art. 2º e emitir o correspondente 
documento de arrecadação, com vistas ao 
atendimento conclusivo para concessão ou 
revisão de benefício requerido.

Art. 6º Ato conjunto da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil e do INSS definirá a forma de trans-
ferência recíproca de informações relacionadas com 
as contribuições sociais a que se referem os arts. 2º 
e 3º.

Parágrafo único. Com relação às informações de 
que trata o caput, a Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e o INSS são responsáveis pela preservação do 
sigilo fiscal previsto no art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 
de outubro de 1966.

Art. 7º Secretário da Receita Federal parágrafo 
único do art. 39 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 
2003.

Parágrafo único. O Secretário da Receita Federal 
do Brasil será escolhido entre brasileiros de reputação 
ilibada e ampla experiência na área tributária, sendo 
nomeado pelo Presidente da República, após a apro-
vação de sua escolha pelo Senado Federal, nos termos 
do art. 52, III, f, da Constituição.

Art. 8º Ficam redistribuídos, na forma do § 1º do 
art. 37 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
dos Quadros de Pessoal do Ministério da Previdência 
Social e do INSS para a Secretaria da Receita Federal 
do Brasil os cargos ocupados e vagos da Carreira Au-
ditoria-Fiscal da Previdência Social, de que trata o art. 
7º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002.

Art. 9º A Lei nº 10.593, de 2002, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

................ ...................... ........................
“Art. 3º O ingresso nos cargos das carrei-

ras disciplinadas nesta lei far-se-á no primeiro 
padrão da classe inicial da respectiva tabela 
de vencimentos, mediante concurso público 
de provas ou de provas e títulos, exigindo-se 
curso superior em nível de graduação conclu-
ído ou habilitação legal equivalente.

................. ...................... .......................
§ 3º Sem prejuízo dos requisitos esta-

belecidos neste artigo, o ingresso nos cargos 
de que trata o caput depende da inexistên-
cia de:

I – registro de antecedentes criminais de-
correntes de decisão condenatória transitada 

em julgado, de crime cuja descrição envolva 
a prática de ato de improbidade administrati-
va ou incompatível com a idoneidade exigida 
para o exercício do cargo;

II – punição em processo disciplinar 
por ato de improbidade administrativa me-
diante decisão de que não caiba recurso 
hierárquico.”(NR)

“Art. 4º ............. ................... ..................
................. ...................... .......................
§ 3º O servidor em estágio probatório 

será objeto de avaliação específica, sem pre-
juízo da progressão funcional durante o perí-
odo, observados o interstício mínimo de doze 
e máximo de dezoito meses em cada padrão 
e o resultado de avaliação de desempenho 
efetuada para esta finalidade, na forma do 
regulamento”.(NR)

“Carreira de Auditoria da Receita Federal 
do Brasil

Art. 5º Fica criada a Carreira de Auditoria 
da Receita Federal do Brasil, composta pelos 
cargos de nível superior de Auditor-Fiscal da 
Receita Federal do Brasil e de Analista-Técnico 
da Receita Federal do Brasil.”(NR)

“Art. 6º São atribuições dos ocupantes 
do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal 
do Brasil:

I – no exercício da competência da Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil e em 
caráter privativo:

a) constituir mediante lançamento, o cré-
dito tributário e de contribuições;

b) elaborar e proferir decisões, ou delas 
participar em processo administrativo-fiscal, 
bem como em processos de consulta, resti-
tuição ou compensação de. tributos e contri-
buições e de reconhecimento de benefícios 
fiscais;

c) executar procedimentos de fiscaliza-
ção, praticando os atos definidos na legislação 
específica, inclusive os relacionados com o 
controle aduaneiro, apreensão de mercadorias, 
livros, documentos, materiais, equipamentos 
e assemelhados;

d) examinar a contabilidade de socieda-
des empresariais, empresários, órgãos, en-
tidades, fundos e demais contribuintes, não 
se lhes aplicando as restrições previstas nos 
arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil é obser-
vado o disposto no art. 1.193 do mesmo di-
ploma legal;
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e) proceder à orientação do sujeito pas-
sivo no tocante à interpretação da legislação 
tributária;

f) supervisionar as demais atividades de 
orientação ao contribuinte;

II – em caráter geral, exercer as demais 
atividades inerentes à competência da Secre-
taria da Receita Federal do Brasil.

§ 1º O Poder Executivo poderá cometer o 
exercício de atividades abrangidas pelo inciso 
II do caput em caráter privativo ao Auditor-Fis-
cal da Receita Federal do Brasil.

§ 2º Incumbe ao Analista-Técnico da 
Receita Federal do Brasil, resguardadas as 
atribuições privativas referidas no inciso I do 
caput e no § 1º:

I – exercer atividades de natureza técnica, 
acessórias ou preparatórias ao exercício das 
atribuições privativas dos Auditores-Fiscais da 
Receita Federal do Brasil;

II – atuar no exame de matérias e pro-
cessos administrativos, ressalvado o disposto 
na alínea b do inciso I do caput;

III – exercer em caráter geral e concor-
rente, as demais atividades inerentes às com-
petências da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil.

§ 3º Observado o disposto neste artigo, o 
Poder Executivo regulamentará as atribuições 
dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Fe-
deral do Brasil e Analista-Técnico da Receita 
Federal do Brasil”.(NR)

“Art. 20-A. O Poder Executivo regulamen-
tará a forma de transferência de informações 
entre a Secretaria da Receita Federal do Brasil 
e a Secretaria de Inspeção do Trabalho para o 
desenvolvimento coordenado das atribuições 
a que se referem os arts. 6º e 11”.(NR)

Art. 10. Ficam transformados:
I – em cargos de Auditor-Fiscal da Recei-

ta Federal do Brasil, de que trata o art. 5º da 
Lei nº 10.593, de 2002, com a redação confe-
rida pelo art. 9º, os cargos efetivos, ocupados 
e vagos de Auditor-Fiscal da Receita Federal 
da Carreira Auditoria da Receita Federal pre-
vista na redação original do art. 5º da Lei nº 
10.593, de 2002, e de Auditor-Fiscal da Previ-
dência Social da Carreira Auditoria-Fiscal da 
Previdência Social, de que trata o art. 7º da 
Lei nº 10.593, de 2002;

II – em cargos de Analista-Técnico da 
Receita Federal do Brasil, de que trata o art. 
5º da Lei nº 10.593, de 2002, com a redação 

conferida pelo art. 9º, os cargos efetivos, ocu-
pados e vagos, de Técnico da Receita Federal 
da Carreira Auditoria da Receita Federal pre-
vista na redação original do art. 5º da Lei nº 
10.593, de 2002.

§ 1º Aos servidores titulares dos cargos trans-
formados nos termos deste artigo fica assegurado o 
posicionamento na classe e padrão de vencimento em 
que estiverem enquadrados, sem prejuízo da remune-
ração e das demais vantagens a que façam jus na data 
de início da vigência desta Lei, observando-se, para 
todos os fins, o tempo no cargo anterior, inclusive o 
prestado a partir da publicação desta lei.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos servi-
dores aposentados, bem como aos pensionistas.

§ 3º A nomeação dos aprovados em concursos 
públicos para os cargos transformados na forma do 
caput, cujo edital tenha sido publicado antes do início 
da vigência desta lei, far-se-á nos cargos vagos alcan-
çados pela respectiva transformação.

§ 4º Ficam transportados para a folha de pesso-
al inativo do Ministério da Fazenda os proventos e as 
pensões decorrentes do exercício dos cargos de Au-
ditor-Fiscal da Previdência Social transformados nos 
termos deste artigo.

§ 5º Os atuais ocupantes dos cargos a que se 
refere o § 4º e os servidores inativos que se aposen-
taram em seu exercício, bem como os respectivos 
pensionistas,’ poderão optar por permanecer filiados 
ao plano de saúde a que se vinculavam na origem, 
hipótese em que a contribuição será custeada pelo 
servidor e pelo Ministério da Fazenda.

§ 6º Ficam extintas a Carreira Auditoria da Receita 
Federal, mencionada na redação original do art. 5º da 
Lei nº 10.593, de 2002, e a Carreira Auditoria-Fiscal da 
Previdência Social, de que trata o art. 7º daquela lei.

Art. 11. Os Auditores-Fiscais da Receita Federal 
do Brasil cedidos a outros órgãos que não satisfaçam 
as condições previstas nos incisos I e II do § 8º do art. 
4º da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, deverão 
entrar em exercício na Secretaria da Receita Federal 
do Brasil no prazo de cento e oitenta dias da vigência 
desta Lei.

§ 1º Excluem-se do disposto no caput cessões 
para o exercício dos cargos de Secretário de Estado, 
do Distrito Federal, de prefeitura de capital ou de diri-
gente máximo de autarquia no mesmo âmbito.

§ 2º Fica o Poder Executivo autorizado a fixar o 
exercício de no máximo trezentos e oitenta e cinco Audi-
tores-Fiscais da Receita Federal do Brasil no Ministério 
da Previdência Social, garantidos os direitos e vanta-
gens inerentes ao cargo, inclusive lotação de origem, 
remuneração e gratificações a que se refere a Lei nº 
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10.910, de 2004, ainda que na condição de ocupante 
de cargo em comissão ou função de confiança.

§ 3º Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do 
Brasil a que se refere o § 2º executarão procedimentos 
de fiscalização das atividades e operações das enti-
dades fechadas de previdência complementar, assim 
como das entidades e fundos dos regimes próprios de 
previdência social.

§ 4º No exercício da competência prevista no § 
3º, os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil 
poderão, relativamente ao objeto da fiscalização:

I – praticar os atos definidos na legisla-
ção específica, inclusive os relacionados com 
a apreensão e guarda de livros, documentos, 
materiais, equipamentos e assemelhados;

II – examinar registros contábeis, não 
se lhes aplicando as restrições previstas nos 
arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e obser-
vado o disposto no art. 1.193 do mesmo di-
ploma legal.

Art. 12. Sem prejuízo do disposto no art. 36 e da 
percepção da remuneração do respectivo cargo, é fi-
xado o exercício, na Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, dos servidores que, em 1º de janeiro de 2006, 
se encontravam em efetivo exercício na Secretaria de 
Receita Previdenciária ou nas unidades técnicas e 
administrativas a ela vinculadas e sejam titulares de 
cargos integrantes:

I – do Plano de Classificação de Cargos 
instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de dezem-
bro de 1970;

II – das Carreiras:
a) Previdenciária, instituída pela Lei nº 

10.355, de 26 de dezembro de 2001;
b) da Seguridade Social e do Trabalho, 

instituída pela Lei nº 10.483, de 3 de julho de 
2002;

c) do Seguro Social, instituída pela Lei 
nº 10.855, de 1º de abril de 2004.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autoriza-
do, de acordo com as necessidades do serviço, a fixar 
o exercício dos servidores a que se refere o caput no 
órgão ou entidade ao qual estiverem vinculados.

Art. 13. Ficam transferidos os cargos em co-
missão e funções gratificadas da estrutura da extinta 
Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da 
Previdência Social para a Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a pro-
ceder à transformação, sem aumento de despesa, dos 

cargos em comissão e funções gratificadas existentes 
na Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Parágrafo único. Sem prejuízo das situações 
existentes na data da publicação desta lei, os cargos 
em comissão a que se refere o caput são privativos 
de servidores:

I – ocupantes de cargos efetivos da Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil ou que te-
nham obtido aposentadoria nessa condição;

II – alcançados pelo disposto no art. 
12.

Art. 15. Os incisos XII e XVIII do art. 29 da 
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, passam 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 29. .... ................... ..........................
................ ...................... ........................
XII – do Ministério da Fazenda o Conselho 

Monetário Nacional, o Conselho Nacional de 
Política Fazendária, o Conselho de Recursos 
do Sistema Financeiro Nacional, o Conselho 
Nacional de Seguros Privados, o Conselho 
de Recursos do Sistema Nacional de Segu-
ros Privados, de Previdência Privada Aberta e 
de Capitalização, o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras, a Câmara Superior de 
Recursos Fiscais, os 1º, 2º e 3º Conselhos de 
Contribuintes, o Conselho Diretor do Fundo de 
Garantia à Exportação – CFGE, o Comitê Bra-
sileiro de Nomenclatura, o Comitê de Avaliação 
de Créditos ao Exterior a Secretaria da Recei-
ta Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, a Escola de Administração 
Fazendária e até cinco Secretarias;

XVIII – do Ministério da Previdência So-
cial o Conselho Nacional de Previdência So-
cial, o Conselho de Recursos da Previdência 
Social, o Conselho de Gestão da Previdência 
Complementar e até duas secretarias”.(NR)

CAPÍTULO II 
Da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Art. 16. A partir do primeiro dia do segundo mês 
subseqüente ao da publicação desta lei, o débito ori-
ginal e seus acréscimos legais, além de outras multas 
previstas em lei, relativos às contribuições de que tratam 
os arts. 2º e 3º, constituem divida ativa da União.

§ 1º A partir do primeiro dia do décimo terceiro 
mês subseqüente ao da publicação desta Lei, o disposto 
no caput se estende à divida ativa do INSS decorrente 
das contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º

§ 2º Aplica-se á arrecadação da divida ativa de-
corrente das contribuições de que trata o art. 2º o dis-
posto no § 1º daquele artigo.
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§ 3º Até a data prevista no § 1º competirá á Pro-
curadoria-Geral Federal representar judicial e extra-
judicialmente:

I – o INSS, em processos que tenham por 
objeto as contribuições inscritas na respectiva 
divida ativa antes da data prevista no caput, 
inclusive nos que pretendam a contestação do 
crédito tributário;

II – a União, em processos relacionados 
com as contribuições abrangidas pelo caput, 
mediante delegação da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional.

§ 4º A delegação referida no inciso lido § 3º será 
comunicada aos órgãos judiciários e não alcançará a 
competência prevista no inciso II do art. 12 da Lei Com-
plementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.

§ 5º Recebida a comunicação aludida no § 4º 
serão destinadas à Procuradoria-Geral Federal as ci-
tações, intimações e notificações efetuadas em pro-
cessos abrangidos pelo objeto da delegação.

§ 6º Antes de efetivar a transferência de atribui-
ções decorrente do disposto no § 1º, a Procuradoria-
Geral Federal concluirá os atos que se encontrarem 
pendentes.

§ 7º A inscrição na divida ativa da União das con-
tribuições de que trata o art. 3º, na forma do caput e 
do § 1º deste artigo, não altera a destinação final do 
produto da respectiva arrecadação.

Art. 17. O art. 39 da Lei nº 8.212, de 1991, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 39. O débito original e seus acrés-
cimos legais, bem como outras multas previs-
tas em lei, constituem dívida ativa da União, 
promovendo-se a inscrição em livro próprio 
daquela resultante das contribuições de que 
tratam as alíneas a, b e c do parágrafo único 
do art. 11.

.. ........................................................... .
§ 2º É facultado aos órgãos competen-

tes, antes de ajuizar a cobrança da divida ati-
va de que trata o caput, promover o protesto 
de titulo dado em garantia, que será recebido 
pro solvendo.

§ 3º Serão inscritas como dívida ativa da 
União as contribuições que não tenham sido 
recolhidas ou parceladas resultantes das in-
formações prestadas no documento a que se 
refere o inciso IV do art. 32.” (NR)

Art. 18. Serão transferidos, na data fixada no § 1º 
do art. 16, para a Procuradoria-Geral da Fazenda Na-
cional, os cargos em comissão e funções gratificadas 

que, até aquela data, estavam vinculados às atividades 
de representação judicial e extrajudicial, de consultoria 
e de apuração da liquidez e certeza da dívida de que 
trata aquele dispositivo.

Art. 19. Ficam criados na Carreira de Procurador 
da Fazenda Nacional mil e duzentos cargos efetivos 
de Procurador da Fazenda Nacional.

Parágrafo único. Os cargos referidos no caput se-
rão providos na medida das necessidades do serviço 
e das disponibilidades de recursos orçamentários, nos 
termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 20. Ficam criadas, na Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, cento e vinte Procuradorias-Seccio-
nais da Fazenda Nacional, a serem instaladas por ato 
do Ministro de Estado da Fazenda, em cidades-sede 
de Varas da Justiça Federal ou do Trabalho.

Parágrafo único. Para estruturação das Procurado-
rias-Seccionais a que se refere o caput, ficam criados 
sessenta cargos em comissão do Grupo-Direção e As-
sessoramento Superiores DAS-2 e sessenta DAS-1, a 
serem providos na medida das necessidades do serviço 
e das disponibilidades de recursos orçamentários, nos 
termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 21. A partir da data referida no § 19 do art. 
16, o Poder Executivo poderá fixar o exercício na Pro-
curadoria-Geral da Fazenda Nacional dos Procurado-
res Federais lotados na Coordenação-Geral de Ma-
téria Tributária da Procuradoria-Geral Federal ou na 
Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, e 
nos órgãos e unidades a elas subordinados, que atu-
avam, até aquela data, em processos administrativos 
ou judiciais vinculados às contribuições mencionadas 
nos arts. 2º e 3º.

§ 1º Os Procuradores Federais a que se refere 
o caput ficarão subordinados ao Procurador-Geral da 
Fazenda Nacional e sua atuação restringir-se-á aos 
processos relativos às contribuições mencionadas 
nos arts. 2º e 3º,

§ 2º O Poder Executivo poderá, de acordo com 
as necessidades do serviço, autorizar a permanência 
dos servidores a que se refere o caput no âmbito da 
Procuradoria-Geral Federal.

Art. 22. Sem prejuízo do disposto no art. 36 e da 
percepção da remuneração do respectivo cargo, será 
fixado o exercício na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, a partir da data fixada no § 1º do art. 16, 
dos servidores que se encontrarem em efetivo exer-
cício nas unidades vinculadas ao contencioso fiscal e 
à cobrança da divida ativa na Coordenação Geral de 
Matéria Tributária da Procuradoria-Geral Federal, na 
Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, nos 
respectivos órgãos descentralizados ou nas unidades 
locais, forem titulares de cargos integrantes:
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I – do Plano de Classificação de Cargos 
instituído pela Lei nº 5.645, de 1970:

II – das Carreiras:
a) Previdenciária, instituída pela Lei nº 

10.355, de 2001;
b) da Seguridade Social e do Trabalho, 

instituída pela Lei nº 10.483, de 2002;
c) do Seguro Social, instituída pela Lei 

nº 10.855, de 2004.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autoriza-
do, de acordo com as necessidades do serviço, a fixar 
o exercício dos servidores a que se refere o caput no 
órgão ou entidade ao qual estiverem vinculados.

CAPITULO III 
Do processo administrativo fiscal

Art. 23. Passam a ser regidos pelo Decreto nº 
70.235, de 6 de março de 1972:

I – a partir da data fixada no § 1º do art. 
16, os administrativo-fiscais de determinação e 
exigência de créditos tributários referentes às 
contribuições de que tratam os arts. 2º e 3º;

II – a partir da data fixada no caput do 
art. 16, os processos administrativos de con-
sulta relativos às contribuições sociais men-
cionadas no art. 2º.

§ 1º O Poder Executivo poderá antecipar 
ou postergar a data a que se refere o inciso I 
do caput, relativamente a:

I – procedimentos fiscais, instrumentos 
de formalização do crédito tributário e prazos 
processuais;

II – competência para julgamento em pri-
meira instância pelos Órgãos de deliberação 
interna e natureza colegiada.

§ 2º O disposto no inciso I do caput não se aplica 
aos processos de restituição, compensação, reembolso, 
imunidade e isenção das contribuições ali referidas.

§ 3º Aplicam-se, ainda, aos processos a que se 
refere o inciso II do caput os arts. 48 e 49 da Lei nº 

9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 24. O valor correspondente à compensação 

de débitos relativos às contribuições de que trata o 
art. 2º será repassado ao Fundo do Regime Geral de 
Previdência Social no máximo dois dias úteis após a 
data em que ela for promovida de oficio ou em que for 
deferido o respectivo requerimento.

Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei nº 
9.430, de 1996, não se aplica às contribuições sociais 
a que se refere o art. 2º.

Art. 25. Observado o art. 23, os procedimentos 
fiscais e os processos administrativo-fiscais referentes 

às contribuições sociais’ de que tratam os arts. 2º e 3º 
permanecem regidos pela legislação precedente.

Art. 26. Ficam criadas, na Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, cinco Delegacias de Julgamento e 
sessenta Turmas de Julgamento com competência para 
julgar, em primeira instância, os processos de exigência 
de tributos e contribuições arrecadados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, a serem instaladas me-
diante ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Parágrafo único. Para estruturação dos órgãos 
de que trata o caput, ficam criados cinco cargos em 
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Su-
periores DAS 3 e cinqüenta e cinco DAS 2, a serem 
providos na medida das necessidades do serviço e 
das disponibilidades de recursos orçamentários, nos 
termos do art. 169, § 1º, da Constituição.

Art. 27. Fica transferida, do Conselho de Recursos 
da Previdência Social para o 2º Conselho de Contri-
buintes do Ministério da Fazenda a competência para 
julgamento de recursos referentes às contribuições de 
que tratam os arts. 2º e 3º.

§ 1º Para o exercício da competência a que se 
refere o caput serão instaladas no 2º Conselho de 
Contribuintes, na forma da regulamentação pertinen-
te, Câmaras especializadas, observada a composi-
ção prevista na parte final do inciso VII do art. 194 da 
Constituição Federal.

§ 2º Fica autorizado o funcionamento das Câ-
maras dos Conselhos de Contribuintes nas sedes das 
Regiões Fiscais da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil.

Art. 28. No prazo de trinta dias da publicação do 
ato de instalação das Câmaras previstas no § 1º do 
art. 27, os processos administrativo-fiscais referentes 
às contribuições de que tratam os arts. 2º e 3º que se 
encontrarem no Conselho de Recursos da Previdên-
cia Social serão encaminhados para o 2º Conselho 
de Contribuintes.

Parágrafo único. Fica prorrogada a competência 
do Conselho de Recursos da Previdência Social du-
rante o prazo a que se refere o caput.

Art. 29. São transferidos, na data da publicação 
do ato a que se refere o caput do art. 28, dois cargos 
em comissão do Grupo – Direção e Assessoramento 
Superiores DAS-101.2 e dois DAS-101.1 do Conselho 
de Recursos da Previdência Social, para o 20 Conse-
lho de Contribuintes.

CAPÍTULO IV 
Das Disposições Gerais

Art. 30. Sem prejuízo do disposto nas Leis nos 
4.516, de 10 de dezembro de 1964, e 5.615, de 13 de 
outubro de 1970, a Empresa de Tecnologia e Informa-
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ções da Previdência Social – DATAPREV fica autoriza-
da a prestar serviços de tecnologia da informação ao 
Ministério da Fazenda, necessários ao desempenho 
das atribuições abrangidas por esta lei, observado o 
disposto no inciso VIII do art. 24 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, nas condições estabelecidas em 
ato do Poder Executivo.

Art. 31. Fica autorizada a transferência para o pa-
trimônio da União dos imóveis que compõem o Fundo 
do Regime Geral de Previdência Social identificados 
pelo Poder Executivo como necessários ao funciona-
mento da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Parágrafo único. No prazo de três anos, de acordo 
com o resultado de avaliação realizada nos termos da 
legislação aplicável, a União compensará financeira-
mente o Fundo do Regime Geral de Previdência Social 
pelos imóveis transferidos na forma do caput.

Art. 32. A Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 832. .. ..................................... ........
....... ............................................. ..........
§ 4º A Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional será intimada das decisões homo-
logatórios de acordos que contenham parce-
la indenizatória, na forma do art. 2º da Lei nº 

11.033, de 21 de dezembro de 2004, facultada 
a interposição de recurso relativo às contribui-
ções devidas à União.

§ 5º O Ministro de Estado da Fazenda 
poderá, mediante ato fundamentado, dispen-
sar a manifestação da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional nas decisões homologató-
rias de acordos em que o montante da par-
cela indenizatória envolvida ocasionar perda 
de escala decorrente da atuação do órgão 
jurídico. (NR)

“Art. 879.. ............................................ ..
. ........................................................... ..

§ 3º Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos 
auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz procederá à no-
tificação da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

.§ 3º-A. Sob pena de preclusão, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional manifestar-se-á sobre a 
conta no prazo de dez dias, contado a partir do re-
cebimento da notificação pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.

§ 3º-B. O Ministro de Estado da Fazenda poderá, 
mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação 
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional quando o 
valor total das verbas que integram o salário-de-contri-
buição, na forma do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de 

julho de 1991, ocasionar perda de escala decorrente 
da atuação do órgão jurídico. (NR)

“Art. 880. Requerida a execução, o juiz 
ou presidente do tribunal mandará expedir 
mandado de citação do executado, a fim de 
que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, 
pelo modo e sob as cominações estabeleci-
das ou, quando se tratar de pagamento em 
dinheiro, inclusive de contribuições sociais 
devidas á União, para que o faça em quarenta 
e oito horas ou garanta a execução, sob pena 
de penhora.

(NR)
“Art. 889. . ............................................ ..
A. .. ....................................................... .
§ 1º Concedido parcelamento pela Se-

cretaria da Receita Federal do Brasil, o deve-
dor juntará aos autos a comprovação do ajus-
te, ficando a execução da contribuição social 
correspondente suspensa até a quitação de 
todas as parcelas.

§ 2º As Varas do Trabalho encaminharão 
mensalmente à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil informações sobre os recolhimentos 
efetivados nos autos, salvo se outro prazo for 
estabelecido em regulamento.” (NR)

Art. 33. A Lei nº 10.910, de 2004, passa 
a vigorar com a redação seguinte, dando-se 
aos seus Anexos a forma dos Anexos I e II 
desta lei:

“Art. 1º As Carreiras de Auditoria da Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil e Audito-
ria-Fiscal do Trabalho compõem-se de cargos 
efetivos agrupados nas classes A, B e Especial, 
compreendendo, a primeira, cinco padrões, e, 
as duas últimas, quatro padrões, na forma do 
Anexo I.” (NR)

“Art. 3º A Gratificação de Desempenho 
de Atividade Tributária – GDAT de que trata 
o art. 15 da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro 
de 2002, devida aos integrantes das Carrei-
ras de Auditoria da Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil e Auditoria-Fiscal do Trabalho, 
é transformada em Gratificação de Atividade 
Tributária – GAT, em valor equivalente ao so-
matório de:

. ....................................................” (NR)
“Art. 4º Fica criada a Gratificação de In-

cremento da Fiscalização e da Arrecadação 
– GIFA, devida aos ocupantes dos cargos 
efetivos das Carreiras de Auditoria da Receita 
Federal do Brasil e Auditoria-Fiscal do Traba-
lho, de que trata a Lei nº 10.593, de 2002, no 
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percentual de até quarenta e cinco por cento, 
incidente sobre o maior vencimento básico de 
cada cargo.

§ 1º A Gifa será paga aos Auditores-Fiscais da 
Receita Federal do Brasil e aos Analistas-Técnicos da 
Receita Federal do Brasil de acordo com os seguintes 
parâmetros:

 ..............................................................
I – dois terços, no mínimo, em decorrên-

cia da avaliação do resultado institucional do 
conjunto de unidades da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil no cumprimento de metas de 
arrecadação, computadas em âmbito nacional 
e de forma individualizada para cada órgão.

.. ........................................................... .
§ 8º.. .................................................... ..
II – ocupantes dos cargos efetivos da 

Carreira de Auditoria da Receita Federal do 
Brasil, em exercício nos seguintes órgãos do 
Ministério da Fazenda:

. ........................................................... ..
III – ocupantes dos cargos de Auditor-Fis-

cal da Receita Federal do Brasil, da Carreira 
de Auditoria da Receita Federal do Brasil, em 
exercício no Ministério da Previdência Social 
e órgãos vinculados;

IV – ocupantes dos cargos efetivos da 
Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, em exer-
cício no Ministério do Trabalho e Emprego, 
exclusivamente nas unidades não integrantes 
do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho 
definidas em regulamento.” (NR)

“Art. 6º Para fins de aferição do desem-
penho institucional previsto na definição dos 
valores das vantagens a que se referem os 
arts. 4º e 5º, será considerado o resultado 
do somatório dos créditos recuperados pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e 
da arrecadação da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, assegurando-se a incor-
poração daquelas gratificações aos proven-
tos de aposentado ria e às pensões no per-
centual máximo devido aos servidores em 
atividade.” (NR)

CAPÍTULO V 
Das Disposições Transitórias e Finais

Art. 34. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – transferir, depois de realizado inven-
tário, do INSS, do Ministério da Previdência 
Social e da Procuradoria-Geral Federar para 
a Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacio-
nal acervos técnicos e, patrimoniais, inclusive 
bens imóveis, obrigações, direitos, contratos, 
convênios, processos administrativos e demais 
instrumentos relacionados com as atividades 
transferidas em decorrência desta lei:

II – remanejar e transferir para a Secre-
taria da Receita Federal do Brasil dotações 
em favor do Ministério da Previdência Social 
e do INSS aprovadas na Lei Orçamentária 
em vigor, mantida a classificação funcional-
programática, subprojetos, subatividades e 
grupos de despesas.

§ 1º Até que sejam implementados os ajustes 
necessários, o Ministério da Previdência Social e o 
INSS continuarão a executar as despesas de pessoal 
e de manutenção relativas às atividades transferidas, 
inclusive as decorrentes do § 5º do art. 10.

§ 2º Enquanto não ocorrerem as transferências 
previstas no caput, o Ministério da Previdência Social, 
o INSS e a Procuradoria-Geral Federal prestarão à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procura-
doria-Geral da Fazenda Nacional o necessário apoio 
técnico, financeiro e administrativo.

§ 3º Inclui-se no apoio de que trata o § 2º a ma-
nutenção dos espaços físicos atualmente ocupados.

Art. 35. Fica mantida, enquanto não modificados 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a vigên-
cia dos convênios celebrados e dos atos normativos 
e administrativos editados:

I – pela Secretaria da Receita Previden-
ciária;

II – pelo Ministério da Previdência Social 
e pelo INSS, relativos à administração das con-
tribuições a que se referem os arts. 2º e 3º:

§ 3º Inclui-se no apoio de que trata o § 2º a ma-
nutenção dos espaços físicos atualmente ocupados.

Art. 35. Fica mantida, enquanto não modificados 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a vigên-
cia dos convênios celebrados e dos atos normativos 
e administrativos editados:

I – pela Secretaria da Receita Previden-
ciária:

II – pelo Ministério da Previdência Social 
e pelo INSS, relativos à administração das con-
tribuições a que se referem os arts. 2º e 3º:

III – pelo Ministério da Fazenda, relativos 
à administração dos tributos e contribuições 
de competência da Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil;
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IV – pela Secretaria da Receita Fe-
deral.

Art. 36. No prazo de cento e vinte dias, a 
partir da data de publicação desta lei, o Poder 
Executivo encaminhará ao Congresso Nacional 
projeto de lei destinado a disciplinar, quanto 
às carreiras, aos cargos, à lotação, à remu-
neração e ao exercício, a situação funcional 
dos servidores:

I – abrangidos pelos arts. 12 e 22:
II – titulares dos cargos integrantes do 

Plano de Classificação de Cargos instituído 
pela Lei nº 5.645, de 1970, que se encontravam 
em exercício na Secretaria da Receita Federal 
e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
na data de publicação desta lei.

III – em exercício nos Conselhos de Con-
tribuintes do Ministério da Fazenda na data 
mencionada no inciso II.

Art. 37. No prazo de um ano da data de publicação 
desta lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso 
Nacional Projeto de Lei Orgânica das Auditorias-Fiscais 
Federais, dispondo sobre direitos, deveres, garantias e 
prerrogativas dos servidores integrantes das Carreiras 
de que trata a Lei nº 10.593, de 2002.

Art. 38. Esta lei entra em vigor:

I – na data de publicação desta lei para o 
disposto nos arts. 30, 31, 34, 35, 36 e 37:

II – no primeiro dia útil da quinzena sub-
seqüente à data de publicação desta Lei, em 
relação aos demais dispositivos.

Art. 39. Ficam revogados:
I – no primeiro dia útil da quinzena sub-

seqüente à data da publicação desta Lei, o § 
1º do art. 39 da Lei nº 8.212, de 1991, o art. 1º 
e o § 5º do art. 15 da Lei nº 10.593, de 2002, 
o art. 10 da Lei nº 10.910, de 2004, e os arts. 
1º, 2º, 3º 4º e 6º a 9º da Lei nº 11.098, de 13 
de janeiro de 2005;

II – a partir do primeiro dia do segundo 
mês subseqüente ao da publicação desta Lei, 
os arts. 44 e 94 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, e o § 2º do art. 24 da Lei nº 9.317, 
de 5 de dezembro de 1996.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Algum Sr. 
Líder deseja orientar a bancada?

O SR. MUSSA DEMES (PFL-PI. Pela ordem. Sem 
revisão do orador. ) – Sr. Presidente, a despeito das 
modificações efetuadas pelo Relator, que sem dúvida 
melhoram o texto encaminhado pelo Poder Executivo, 
ainda subsistem as razões que nos levaram a votar 
contra o projeto, quando ele veio por meio de medida 
provisória. 
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Há sérias dúvidas em relação à constitucionali-
dade da matéria, especialmente quanto à unificação 
das carreiras. Essa, sem dúvida alguma, é a principal 
razão de não podermos posicionar-nos a favor dela, 
uma vez que não nos foi dada oportunidade de discutir 
em palestras e reuniões com tributaristas e especia-
listas da área administrativa.

Por isso, o PFL, embora ressalte o trabalho do 
Relator, posiciona-se contra o projeto encaminhado 
pelo Poder Executivo.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o PSOL 
vota contra este PL. Entendemos que ele significa risco 
para o financiamento da Previdência Social, porque 
promove um verdadeiro rapto de receitas da Previdên-
cia. No seu art. 2º, determina que apenas o produto da 
arrecadação das contribuições sobre o trabalho será 
obrigatoriamente repassado ao INSS.

Para agravar ainda mais esse quadro, a Emenda 
Constitucional nº 42 determinou a substituição gradativa 
das contribuições sobre o trabalho por outra contribui-
ção sobre a receita ou faturamento, o que, repito, coloca 
em risco o financiamento da Previdência. Além disso, 
por lei ordinária, pretende alterar matéria reservada à 
lei complementar e traz enormes prejuízos a diversas 
categorias envolvidas na fiscalização e arrecadação 
da Receita Federal. 

Portanto, Sr. Presidente, o PSOL vota contra o 
Projeto de Lei nº 6.272, de 2005. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PDT 

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ratifi-
cando o que disse há pouco, o PDT vai votar contra 
a matéria pela seguinte razão: defendíamos que este 
projeto fosse para a Comissão Especial; infelizmen-
te, ele não foi. O parecer chegou agora, às vésperas 
desta votação. Não podemos votar a favor de matéria 
tão complexa. 

Consideramos que, neste momento, a discussão 
está prejudicada. Por isso, o PDT recomenda à sua 
bancada o voto contra o PL.

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. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra. 

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PFL vota 
contra o projeto, que o Governo não quis debater de 
forma correta na Comissão Especial. Isso pode gerar 
problemas no futuro, em relação aos recursos da Pre-
vidência. Mesmo inserido o artigo que faz essa prote-
ção, temos receio de que esses recursos sejam, enfim, 
utilizados pelo Tesouro Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia, no rigor da apreciação da vontade do plenário, sem 
que houvesse provocação dos Líderes, decidiu pela 
votação nominal. Portanto, não havia necessidade de 
iniciar a votação neste momento. 

O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, ela será 
nominal. Vamos continuar. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O PFL so-
licitaria, de qualquer forma, a votação nominal. 

A votação nominal pode ser iniciada.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Pre-

sidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os 
seus lugares.

Como votam os Srs. Líderes? (Pausa.)
Como vota o PT?
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, houve o 
argumento de que o relatório teria sido apresentado 
apenas há poucos minutos. Esta matéria foi apreciada, 
votada e aprovada na Casa. O Relator foi o mesmo. 
Portanto, a matéria foi profundamente debatida na 
Câmara dos Deputados. Segundo, é importante para 
o País unificar a Receita.

Por isso, o PT pede à sua bancada que vote 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PMDB?

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB-SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB 
encaminha o voto “sim” e acompanha o relatório do 
Deputado Pedro Novais. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PSB?

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB-ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Par-
tido Socialista Brasileiro votou favoravelmente a esta 
matéria no ano passado. Fizemos um grande debate. 
O relatório é o mesmo que votamos no ano passado. 
Então, nosso voto é “sim”.

Sabemos que não conseguimos resolver todas as 
pendências em relação às carreiras, mas avançamos 
muito. O Senado Federal poderá até avançar mais.

Nosso voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PV?
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O SR. LEONARDO MATTOS (PV-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV 
discutiu muito a matéria internamente e convidou vá-
rios especialistas para ajudá-lo na sua reflexão. Posi-
cionamo-nos da mesma forma que o fizemos durante 
a tramitação da medida provisória, para termos melhor 
clareza por parte dos contribuintes e dos aposentados, 
e votamos contra a aprovação da matéria. 

Portanto, o PV vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-

cia solicita aos Srs. Deputados que compareçam em 
plenário, pois estamos em processo de votação. 

Como vota o PSDB?
O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, as-
sim como em muitas votações importantes, o PSDB, 
também nesta votação, não leva em consideração a 
idéia da sua criação, que é do Poder Executivo, mas 
sim o interesse público nela inserido.

O PSDB, depois de discutir longamente a maté-
ria – quando era medida provisória, tinha uma posi-
ção, no mérito, favorável, mas era contrário a que ela 
fosse tratada como medida provisória. Uma vez que o 
Poder Executivo tratou-a corretamente como projeto 
de lei, o PSDB se manifesta a favor do projeto, pois 
vê nele perspectivas de aperfeiçoamento no serviço 
público, de melhoria do atendimento ao contribuinte. 
É evidente que vai depender de uma boa gestão, de 
uma boa execução no sentido de sanear as feridas 
criadas na discussão, no âmbito da Receita. Mas te-
mos a esperança de que isso será a favor do interes-
se nacional, do interesse público. Portanto, somos a 
favor, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PTB?

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, levando muito 
mais em consideração o acordo partidário, não a mi-
nha posição pessoal, e a pedido do Líder José Múcio 
Monteiro, o PTB vota “sim”. Mas o partido não abre 
mão da discussão acerca dos avanços que precisam 
ser feitos no projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PP, Deputado Francisco Dornelles?

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, o PP 
entende que o projeto de lei, de acordo com o parecer, 
reduz custos para os contribuintes, aumenta a eficiên-
cia da administração. 

Ressalvado o destaque, o PP vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PRONA, Deputado Elimar Máximo Damasceno?

O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA-
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PRONA 
vota “não”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PL, Deputado Sandro Mabel?

O SR. SANDRO MABEL (PL-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PL discu-
tiu bastante a matéria. Volto a dizer que ainda não o 
consideramos o projeto ideal. Poderiam ser incluídos 
os Fiscais do Trabalho na Super-Receita, o que iria 
melhorá-lo. 

O PL, depois de todos os entendimentos feitos, 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PSC, Deputado Pastor Amarildo?

O SR. PASTOR AMARILDO (PSC-TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC 
quer apenas ratificar o seu primeiro voto, que foi “sim”. 
O grande problema é que a matéria vinha sendo trata-
da por meio de medida provisória. Tudo foi atendido. Já 
discutimos o assunto aqui. Apenas queremos ratificar 
o voto “sim”, mais uma vez, ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – E o PCdoB, 
Deputado Daniel Almeida?

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, o PCdoB 
vota “sim”. O Relator acatou as emendas que melhoram 
o projeto – inclusive, da nossa bancada – e que desta-
cam, para depósito direto, no fundo da Previdência. 

A lei estabelece que o Conselho fiscalizará as 
contas do fundo da Previdência Social, e a proposta 
inova quando determina paridade para os aposenta-
dos sem gratificação.

Portanto, na nossa opinião, o projeto contempla 
os avanços possíveis e merece a aprovação deste 
Plenário.

O PCdoB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Solicito 

aos Srs. Deputados que compareçam ao plenário para 
votar. A Presidência vai encerrar a votação dentro de 
instantes.

O SR. ALMIR MOURA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ALMIR MOURA (PFL-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, chamo a atenção 
dos nobres pares para um alerta que fiz aos Líderes 
do Governo e da Oposição: a pessoa que trabalha de 
segunda-feira a sexta-feira em indústrias e fábricas, que 
tira o sábado e o domingo para construir seu barraco, 
sua casinha, estará sujeito às penalidades da Receita 
Federal, caso seja aprovado este projeto. 
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Parabenizo o PDT de Leonel Brizola, que en-
xergou a arapuca armada para o trabalhador comum. 
Este, ao fazer um mutirão para construir a casa pró-
pria, estará, lá na frente, nas mãos da Receita Federal. 
Quando a Receita começar a radicalizar e chamar 
esse trabalhador para multá-lo e processá-lo, os Par-
lamentares que estão votando a favor do projeto terão 
de responder pelos seus atos perante os eleitores. Mi-
lhões de casas populares são construídas em mutirão. 
Seus donos estarão nas mãos da Receita Federal, 
sendo processados e sujeitos a multas de até 300%. 
É o alerta que faço.

Um partido denominado Partido dos Trabalhado-
res não pode mandar um projeto como este ao plenário 
sem prever esse tipo de coisa, pois poderá prejudicar 
milhões de pessoas em todo o Brasil. Esse alerta é feito 
não por ter a matéria uma ânsia tão-somente arreca-
datória, mas por prejudicar milhões de trabalhadores 
em todo o Brasil. Será melhor pagar os impostos e os 
tributos do que pagar o salário do trabalhador, porque 
este se empurra para frente, na Justiça do Trabalho, e 
o imposto, não – o cidadão será processado. O Partido 
dos Trabalhadores e o Presidente Lula estão prestes a 
prestar um desserviço ao trabalhador brasileiro.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
encaminha o voto “não”.

O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, neste 
momento elogio 2 entidades que atuaram no Congresso 
Nacional, inclusive revertendo posicionamento anterior 
da Casa – a ANFIP e a FENAFISP, pelo trabalho de 
convencimento e esclarecimento sobre a matéria.

Havia, inicialmente, certa dúvida por parte de di-
versas bancadas, mas o trabalho de conscientização 
e esclarecimento dessas entidades, que representam 
no Brasil mais de 8 mil servidores públicos federais, 
fez com que a Câmara dos Deputados aprovasse a 
medida provisória; e agora vai também aprovar o pro-
jeto de lei em discussão.

Então, registro meu elogio às 2 entidades pelo 
bom trabalho feito. O lobby foi legítimo e correto.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência vai encerrar a votação.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamen-
tares, eu não poderia deixar de registrar, de forma elo-
giosa, a atitude democrática e persistente de todas as 
entidades representativas dos profissionais envolvidos, 
em que pesem as divergências públicas e notórias. 

Quero também cumprimentar o Deputado Pedro 
Novais, que, ao longo de todo o processo, sempre de-
fendeu posições de maneira duríssima, às vezes. Mas, 
ao final, tendo ouvido democraticamente a ponderação 
das entidades, dos Líderes e também o Governo e a 
Oposição, produziu um bom parecer, e temos a tran-
qüilidade de votar a favor dele. 

O parecer de S.Exa. é no sentido de fortalecer o 
Estado brasileiro democrático, de fazer justiça fiscal e 
tributária, de economizar recursos, de dar perspectiva 
de carreira para vários profissionais, de fazer com que 
seja necessário um estatuto próprio do Fisco. 

Faço questão de registrar a posição do PSDB, 
que participou de maneira leal do debate sobre todo 
esse processo. 

Creio que estamos fazendo com que esta semana 
resulte num ponto alto da Câmara dos Deputados. Por 
termos votado o FUNDEB e hoje estarmos votando a 
chamada Super-Receita, penso que estamos prestan-
do um grande serviço à Nação brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia vai encerrar a votação. Antes, pergunta se algum 
Deputado ainda não votou. (Pausa.)

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de en-
cerrar a votação, gostaria de aproveitar a oportunidade 
para solicitar aos membros da Comissão que trata da 
proposta de emenda à Constituição sobre a revitaliza-
ção do Rio São Francisco que, na próxima quarta-feira, 
compareçam para discutir e votar o relatório que apre-
sentamos. Tal relatório trará uma grande contribuição 
para as políticas de recuperação e restauração do leito 
do Rio São Francisco e seus afluentes. 

A idéia é constituir um fundo constitucional que, 
por 20 anos, será destinado à recuperação ambiental de 
curso d’água tão importante como o Rio São Francisco 
e seus afluentes. Será estabelecida uma política de con-
vivência com aquele recurso hídrico fundamental para 
o semi-árido, que tem sido objeto de preocupação de 
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tantas pessoas e que requer intervenção que extrapola 
um governo de 4 ou 5 anos. Portanto, será necessária 
uma política de pelo menos 20 anos, como é a previsão 
do Fundo de Revitalização Ambiental do São Francis-
co, que disponibilizará algo em torno de 300 milhões 
de reais por ano para serem aplicados em políticas de 
recuperação dos cursos d’água dos afluentes do São 
Francisco e de restauração das suas matas ciliares, bem 
como em política de adequado tratamento do esgoto e 
da água das cidades ribeirinhas do São Francisco. 

Tendo em vista que se trata de questão de interes-
se nacional, apelamos a todos os Parlamentares que 
fazem parte da Comissão destinada a analisar a PEC nº 
524 para que compareçam, a fim de que tomemos uma 
decisão sobre tão importante matéria, relativa ao rio da 
integração nacional, o nosso querido São Francisco.

O SR. CARLOS WILLIAN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. CARLOS WILLIAN (PTC-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTC 
encaminha “sim”.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que espere no 
mínimo 5 minutos para que os Deputados possam 
chegar ao plenário, pois os elevadores do Anexo IV 
estão congestionados.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado Car-
los Willian, V.Exa. acaba de nos dar uma boa notícia, que 
é o quorum elevado na Casa, e uma má notícia, que é o 
atraso daqueles que já deveriam estar aqui votando.

A Presidência vai aguardar mais um pouco. Para 
aqueles que não conseguirem chegar, a Mesa pode-
rá estender a presença para a votação posterior, que 
teremos ainda na noite de hoje. (Pausa.)

A Presidência vai esperar por mais 5 minutos e, 
então, encerrar a votação.

O SR. ROMEL ANIZIO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ROMEL ANIZIO (PP-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a V.Exa. que 
solicite aos Srs. Parlamentares que aqui permaneçam. 
Deveremos ter hoje aproximadamente 8 votações no-
minais. Portanto, a presença das Sras. Deputadas e 
dos Srs. Deputados em plenário é importante para o 
bom andamento dos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Romel Anizio, a presença em plenário dos Srs. Depu-
tados é importante para as votações e também porque 
há matérias relevantes em pauta. 

O SR. JACKSON BARRETO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JACKSON BARRETO (PTB-SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, aproveito a oportunidade para fazer um 
registro pela passagem do Dia do Carteiro. Falo com a 
emoção de ter sido carteiro, servidor dos Correios em 
meu Estado, nomeado por Juscelino Kubitschek. 

Aproveito também, Sr. Presidente, para fazer um 
apelo à ECT, à sua diretoria, no sentido de respeitar os 
direitos dos carteiros no País. Peço a V.Exa. que coloque 
na pauta a apreciação do adicional de periculosidade, 
matéria aprovada, porém vetada no Governo Fernan-
do Henrique Cardoso. Que a Casa possa aprofundar 
a discussão, apreciar o veto e, sem dúvida alguma, 
fazer justiça aos carteiros, categoria que corresponde 
a quase 50% dos servidores da ECT.

Registro, portanto, minha homenagem aos cartei-
ros da ECT pela comemoração de seu dia. Mais uma vez, 
peço que a Casa aprecie o veto relacionado ao adicio-
nal de periculosidade para os trabalhadores, garantindo 
assim seus direitos. Os carteiros enfrentam situações 
difíceis, de risco, portanto têm direito ao benefício. 

É a homenagem que presto aos companheiros 
da ECT, particularmente aos carteiros de Sergipe. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Quero aqui 

registrar o meu agradecimento a toda a bancada fe-
deral do Estado de Rondônia, que me ofereceu uma 
recepção muito calorosa na última sexta-feira, também 
aos integrantes da bancada federal do Estado de Mato 
Grosso, às Deputadas e aos Deputados que me rece-
beram na cidade de Cuiabá e me acompanharam na 
audiência com o Governador do Estado, com o Pre-
feito da Capital e na Assembléia Legislativa do Estado 
de Mato Grosso, com quem celebramos um convênio 
entre a TV Assembléia e a TV Câmara. 

Cumprimento as bancadas de Rondônia e de Mato 
Grosso pelo trabalho que desenvolvem em prol do Norte 
do Brasil – em Vilhena, Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, 
Rolim de Moura. Em todos os Municípios de Rondônia 
pudemos testemunhar o trabalho da bancada federal e, 
da mesma forma, no Estado do Mato Grosso. 

O povo de Mato Grosso e de Rondônia, portanto, 
podem se orgulhar das suas bancadas federais pelo 
trabalho que fazem em Brasília em prol do desenvol-
vimento e da elevação do padrão de vida material e 
espiritual da sua população.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência encerrará a votação. Antes, porém, pergunta 
se há ainda algum Parlamentar que não tenha vota-
do. (Pausa.)
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Está encerrada a votação.
O SR. FERNANDO DE FABINHO – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apro-
veito a oportunidade para fazer um pedido. Como está 
convocada para amanhã, às 9h, sessão extraordiná-
ria – e tenho certeza absoluta de que haverá quorum 
suficiente, que V.Exa. inclua na pauta o segundo turno 
da PEC dos agentes comunitários de saúde.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Fernando de Fabinho, lamentavelmente, não podere-
mos incluir na pauta de amanhã a proposta de emenda 
à Constituição que trata dos agentes de saúde porque 
não cumprimos o prazo de sessões necessárias para 
votação em segundo turno. Isso porque, na última 
sexta-feira, infelizmente, não houve o quorum regimen-
tal para a realização da sessão. Em função disso, a 
Presidência só poderia incluir a matéria na sessão de 
amanhã à noite, quando será quase impossível haver 
votação de emenda à Constituição.

Diante do exposto, a matéria ficará para a pró-
xima semana. 

O SR. FÉLIX MENDONÇA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FÉLIX MENDONÇA (PFL-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em razão de 
problema no sistema digital, registro que votei com 
meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência anuncia o resultado da votação: 

VOTARAM:
SIM 342 
NÃO 115 
ABSTENÇÕES 2
TOTAL 459 

É Aprovado o substitutivo oferecido pelo relator 
designado em plenário, pela comissão especial, res-
salvados os destaques.

Estão Prejudicadas: a proposição inicial (Projeto 
de Lei nº 6.272, de 2005); e as Emendas de Plenário 
nºs 1 a 137.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidência 
cumprimenta a Casa pela deliberação sobre essa impor-
tante matéria e pelo debate durante sua aprovação, tanto 
daqueles que defenderam sua aprovação quanto daque-
les que argumentaram contrariamente à tese.

A Presidência anuncia que submeterá a votos, 
na sessão da manhã, os destaques remanescentes 
da matéria aprovada.

VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – COMPA-

RECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida PTB 
Francisco Rodrigues PFL 
Luciano Castro PL 
Maria Helena PSB 
Suely Campos PP 
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Badu Picanço PL 
Davi Alcolumbre PFL 
Dr. Benedito Dias PP 
Eduardo Seabra PTB 
Gervásio Oliveira PMDB 
Total de Amapá: 5

PARÁ

Babá PSOL 
Jader Barbalho PMDB 
José Priante PMDB 
Nicias Ribeiro PSDB 
Nilson Pinto PSDB 
Raimundo Santos PL 
Socorro Gomes PCdoB 
Wladimir Costa PMDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 10

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB 
Total de Rondônia: 1

ACRE

Henrique Afonso PT 
João Correia PMDB 
Júnior Betão PL 
Perpétua Almeida PCdoB 
Zico Bronzeado PT 
Total de Acre: 5

TOCANTINS

Ana Alencar PL 
Edmundo Galdino PSDB 
Maurício Rabelo PL 
Pastor Amarildo PSC 
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB 
Gastão Vieira PMDB 
João Castelo PSDB 
Luciano Leitoa PSB 
Neiva Moreira PDT 
Nice Lobão PFL 
Pedro Novais PMDB 
Terezinha Fernandes PT 
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Arnon Bezerra PTB 
Bismarck Maia PSDB 
Eunício Oliveira PMDB 
Inácio Arruda PCdoB 
João Alfredo PSOL 
Moroni Torgan PFL 
Vicente Arruda PSDB 
Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará: 9

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar PFL 
Marcelo Castro PMDB 
Moraes Souza PMDB 
Mussa Demes PFL 
Paes Landim PTB 
Simplício Mário PT 
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL 
Iberê Ferreira PSB 
Nélio Dias PP 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Inaldo Leitão PL 
Marcondes Gadelha PSB 
Ricardo Rique PL 
Total de Paraíba: 3
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PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
Eduardo Campos PSB 
Joaquim Francisco PFL 
José Chaves PTB 
Osvaldo Coelho PFL 
Paulo Rubem Santiago PT 
Pedro Corrêa PP 
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB 
Roberto Magalhães PFL 
Total de Pernambuco:10

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB 
João Lyra PTB 
Maurício Quintella Lessa PDT 
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Heleno Silva PL 
Ivan Paixão PPS 
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL 
Claudio Cajado PFL 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Duarte PV 
Félix Mendonça PFL 
Fernando de Fabinho PFL 
Gerson Gabrielli PFL 
Jairo Carneiro PFL 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PL 
João Leão PP 
Jonival Lucas Junior PTB 
José Rocha PFL 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Mário Negromonte PP 
Paulo Magalhães PFL 
Reginaldo Germano PP 
Robério Nunes PFL 
Severiano Alves PDT 
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 22

MINAS GERAIS

Ana Guerra PT 
Cabo Júlio PMDB 
Carlos Melles PFL 

Carlos Willian PTC 
César Medeiros PT 
Custódio Mattos PSDB 
Dr. Francisco Gonçalves PPS 
Edmar Moreira PFL 
Fernando Diniz PMDB 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Ibrahim Abi-Ackel PP 
João Magno PT 
José Santana de Vasconcellos PL 
Júlio Delgado PSB 
Leonardo Mattos PV 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria Lúcia Cardoso PMDB 
Mauro Lopes PMDB 
Paulo Delgado PT 
Reginaldo Lopes PT 
Roberto Brant PFL 
Romel Anizio PP 
Vadinho Baião PT 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 25

ESPÍRITO SANTO

Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB 
André Costa PDT 
Bernardo Ariston PMDB 
Deley PSC 
Edson Ezequiel PMDB 
Jandira Feghali PCdoB 
Jorge Bittar PT 
Josias Quintal PSB 
Julio Lopes PP 
Laura Carneiro PFL 
Leonardo Picciani PMDB 
Luiz Sérgio PT 
Márcio Fortes PSDB 
Moreira Franco PMDB 
Paulo Baltazar PSB 
Renato Cozzolino PDT 
Rodrigo Maia PFL 
Total de Rio de Janeiro: 17

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Angela Guadagnin PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Ary Kara PTB 
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Celso Russomanno PP 
Chico Sardelli PV 
Cláudio Magrão PPS 
Dimas Ramalho PPS 
Elimar Máximo Damasceno PRONA 
Fernando Estima PPS 
Iara Bernardi PT 
Ivan Valente PSOL 
Jamil Murad PCdoB 
João Batista PP 
João Herrmann Neto PDT 
João Paulo Cunha PT 
José Eduardo Cardozo PT 
José Mentor PT 
Jovino Cândido PV 
Julio Semeghini PSDB 
Luiz Carlos Santos PFL 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT 
Marcelo Barbieri PMDB 
Marcelo Ortiz PV 
Marcos Abramo PP 
Michel Temer PMDB 
Nelson Marquezelli PTB 
Neuton Lima PTB 
Orlando Fantazzini PSOL 
Paulo Lima PMDB 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PTB 
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Vanderlei Assis PP 
Vicente Cascione PTB 
Xico Graziano PSDB 
Total de São Paulo: 38

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Teté Bezerra PMDB 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PL 
Maninha PSOL 
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
Enio Tatico PL 
Leandro Vilela PMDB 
Luiz Bittencourt PMDB 
Pedro Canedo PP 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PL 
Vilmar Rocha PFL 
Total de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
João Grandão PT 
Nelson Trad PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Airton Roveda PPS 
Assis Miguel do Couto PT 
Cláudio Rorato PMDB 
Colombo PT 
Moacir Micheletto PMDB 
Odílio Balbinotti PMDB 
Osmar Serraglio PMDB 
Takayama PMDB 
Total de Paraná: 9

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL 
Ivan Ranzolin PFL 
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB 
Enio Bacci PDT 
Érico Ribeiro PP 
Francisco Appio PP 
Henrique Fontana PT 
Júlio Redecker PSDB 
Luis Carlos Heinze PP 
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni PFL 
Orlando Desconsi PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Tarcísio Zimmermann PT 
Yeda Crusius PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 13

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB 
Total de Amapá: 1

RONDONIA

Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondonia: 1

ACRE

João Tota PP 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 2
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TOCANTINS

Kátia Abreu PFL 
Total de Tocantins: 1

 
MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL 
Total de Maranhão: 1

 
CEARÁ

Almeida de Jesus PL 
Total de Ceará: 1

 
RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Ney Lopes PFL 
Total de Rio Grande do Norte: 2

 
PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Total de Pernambuco: 1

 
ALAGOAS

João Caldas PL 
Total de Alagoas: 1

 
MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Marcello Siqueira PMDB 
Vittorio Medioli PV 
Total de Minas Gerais: 3

 
ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Fernando Gabeira PV 
Total de Rio de Janeiro: 1

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Durval Orlato PT 
Total de São Paulo: 3

MATO GROSSO

Lino Rossi PP 
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Wasny de Roure PT 
Total de Distrito Federal: 1

 
GOIÁS

Capitão Wayne PSDB 
Total de Goiás: 1

 
PARANÁ

Cezar Silvestri PPS 
Eduardo Sciarra PFL 
José Janene PP 
Total de Paraná: 3

 
RIO GRANDE DO SUL

Osvaldo Biolchi PMDB 
Total de Rio Grande do Sul: 1

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Encerro a 
sessão, convocando outra, Extraordinária, para hoje, 
quarta-feira, dia 25, às 19h25min, com a seguinte

 
ORDEM DO DIA

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).

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 23 
minutos.)
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ÀS 19 HORAS E 25 MINUTOS COMPA-
RECEM OS SRS.:

Aldo Rebelo
José Thomaz Nonô
Ciro Nogueira
Inocêncio Oliveira
Givaldo Carimbão
Jorge Alberto
Geraldo Resende
Mário Heringer

RORAIMA

Alceste Almeida PTB 
Almir Sá PL 
Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Francisco Rodrigues PFL 
Luciano Castro PL 
Maria Helena PSB 
Pastor Frankembergen PTB 
Suely Campos PP 
Total de Roraima: 8

AMAPÁ

Badu Picanço PL 
Coronel Alves PL 
Davi Alcolumbre PFL 
Dr. Benedito Dias PP 
Eduardo Seabra PTB 
Gervásio Oliveira PMDB 
Hélio Esteves PT 
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 
Nicias Ribeiro PSDB 
Nilson Pinto PSDB 
Raimundo Santos PL 
Socorro Gomes PCdoB 

Vic Pires Franco PFL 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zé Lima PP 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 17

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Carlos Souza PP 
Francisco Garcia PP 
Humberto Michiles PL 
Lupércio Ramos PMDB 
Pauderney Avelino PFL 
Silas Câmara PTB 
Vanessa Grazziotin PCdoB 
Total de Amazonas: 8

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PP 
Anselmo PT 
Eduardo Valverde PT 
Hamilton Casara PSDB 
Marinha Raupp PMDB 
Miguel de Souza PL 
Natan Donadon PMDB 
Total de Rondônia: 7

ACRE

Chicão Brígido PMDB 
Henrique Afonso PT 
João Correia PMDB 
Júnior Betão PL 
Perpétua Almeida PCdoB 
Zico Bronzeado PT 
Total de Acre: 6

TOCANTINS

Ana Alencar PL 
Darci Coelho PP 
Edmundo Galdino PSDB 
Maurício Rabelo PL 
Osvaldo Reis PMDB 

Ata da 15ª Sessão, Extraordinária, Noturna, da 5ª Sessão 
Legislativa Extraordinária, da 52ª Legislatura, 

em 25 de janeiro de 2006
Presidência dos Srs. Aldo Rebelo, Presidente; José Thomaz Nonô, 1º Vice-Presidente 

Inocêncio Oliveira, 1º Secretário 
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Pastor Amarildo PSC 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB 
Antonio Joaquim PSDB 
César Bandeira PFL 
Costa Ferreira PSC 
Dr. Ribamar Alves PSB 
Gastão Vieira PMDB 
João Castelo PSDB 
Luciano Leitoa PSB 
Neiva Moreira PDT 
Nice Lobão PFL 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB 
Remi Trinta PL 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Terezinha Fernandes PT 
Wagner Lago PDT 
Total de Maranhão: 17

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 
José Pimentel PT 
Léo Alcântara PSDB 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PSDB 
Mauro Benevides PMDB 
Moroni Torgan PFL 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB 
Vicente Arruda PSDB 
Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará: 21

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
B. Sá PSB 
Júlio Cesar PFL 
Marcelo Castro PMDB 
Moraes Souza PMDB 

Mussa Demes PFL 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Simplício Mário PT 
Total de Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

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: 6

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Carlos Dunga PTB 
Domiciano Cabral PSDB 
Enivaldo Ribeiro PP 
Inaldo Leitão PL 
Lúcia Braga PMDB 
Luiz Couto PT 
Marcondes Gadelha PSB 
Philemon Rodrigues PTB 
Ricardo Rique PL 
Wellington Roberto PL 
Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba: 12

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
Carlos Batata PFL 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Eduardo Campos PSB 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
Joaquim Francisco PFL 
Jorge Gomes PSB 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra PFL 
José Múcio Monteiro PTB 
Luiz Piauhylino PDT 
Marcos de Jesus PFL 
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
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ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Helenildo Ribeiro PSDB 
João Lyra PTB 
Maurício Quintella Lessa PDT 
Olavo Calheiros PMDB 
Rogério Teófilo PPS 
Total de Alagoas: 6 

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Cleonâncio Fonseca PP 
Heleno Silva PL 
Ivan Paixão PPS 
Jackson Barreto PTB 
João Fontes PDT 
José Carlos Machado PFL 
Total de Sergipe: 7 

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
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 
Total de Bahia: 39

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 
Ivo José PT 
Jaime Martins PL 
João Magalhães PMDB 
João Magno PT 
João Paulo Gomes da Silva PSB 
José Militão PTB 
José Santana de Vasconcellos PL 
Júlio Delgado PSB 
Lael Varella PFL 
Leonardo Mattos PV 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PL 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB 
Mário Assad Júnior PSB 
Mauro Lopes PMDB 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Osmânio Pereira PTB 
Paulo Delgado PT 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Roberto Brant PFL 
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Romel Anizio PP 
Romeu Queiroz PTB 
Sérgio Miranda PDT 
Vadinho Baião PT 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 49 

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Jair de Oliveira PMDB 
Manato PDT 
Marcelino Fraga PMDB 
Marcus Vicente PTB 
Neucimar Fraga PL 
Nilton Baiano PP 
Renato Casagrande PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL 
Alexandre Cardoso PSB 
Alexandre Santos PMDB 
Almerinda de Carvalho PMDB 
Almir Moura PFL 
André Costa PDT 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Bernardo Ariston PMDB 
Carlos Nader PL 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Deley PSC 
Dr. Heleno PSC 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Eduardo Paes PSDB 
Elaine Costa PTB 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Gonçalves PTB 
Fernando Lopes PMDB 
Francisco Dornelles PP 
Itamar Serpa PSDB 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
João Mendes de Jesus PSB 
Jorge Bittar PT 
José Divino PMR 
Josias Quintal PSB 
Juíza Denise Frossard PPS 
Julio Lopes PP 
Laura Carneiro PFL 
Leonardo Picciani PMDB 
Luiz Sérgio PT 

Márcio Fortes PSDB 
Miro Teixeira PDT 
Moreira Franco PMDB 
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Baltazar PSB 
Paulo Feijó PSDB 
Reinaldo Betão PL 
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 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 
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 
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Luiza Erundina PSB 
Marcelo Barbieri PMDB 
Marcelo Ortiz PV 
Marcos Abramo PP 
Mariângela Duarte PT 
Medeiros PL 
Michel Temer PMDB 
Milton Monti PL 
Nelson Marquezelli PTB 
Neuton Lima PTB 
Orlando Fantazzini PSOL 
Paulo Lima PMDB 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Professor Luizinho PT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PTB 
Roberto Gouveia PT 
Robson Tuma PFL 
Salvador Zimbaldi PSB 
Silvio Torres PSDB 
Telma de Souza PT 
Vadão Gomes PP 
Vanderlei Assis PP 
Vicente Cascione PTB 
Vicentinho PT 
Walter Barelli PSDB 
Wanderval Santos PL 
Xico Graziano PSDB 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de São Paulo: 66

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Celcita Pinheiro PFL 
Pedro Henry PP 
Ricarte de Freitas PTB 
Teté Bezerra PMDB 
Thelma de Oliveira PSDB 
Wellington Fagundes PL 
Total de Mato Grosso: 7

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 
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: 16

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
João Grandão PT 
Murilo Zauith PFL 
Nelson Trad PMDB 
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 7 

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PPS 
Alex Canziani PTB 
André Zacharow PMDB 
Assis Miguel do Couto PT 
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: 27
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SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Carlito Merss PT 
Edinho Bez PMDB 
Edison Andrino PMDB 
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PFL 
Ivan Ranzolin PFL 
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
Leodegar Tiscoski PP 
Luci Choinacki PT 
Mauro Passos PT 
Paulo Afonso PMDB 
Paulo Bauer PSDB 
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Alceu Collares PDT 
Beto Albuquerque PSB 
Cezar Schirmer PMDB 
Darcísio Perondi PMDB 
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 
Pastor Reinaldo PTB 
Paulo Gouvêa PL 
Paulo Pimenta PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Tarcísio Zimmermann PT 
Wilson Cignachi PMDB 
Yeda Crusius PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 30

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A lista de 

presença registra o comparecimento de 488 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 úni-
co da pauta: 

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). 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há orado-
res inscritos para discutir a matéria.

Para debater contrariamente à matéria, com a 
palavra o Deputado Virgílio Guimarães. (Pausa.)

O SR. MORONI TORGAN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta matéria 
já foi muito debatida. Pergunto se os inscritos não po-
dem abrir mão da inscrição para que possamos votar 
logo esta matéria. (Palmas. Apoiado.)
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para isso, 
é preciso a apresentação de requerimento de encer-
ramento da discussão.

O SR. MORONI TORGAN – Isso não pode ser 
feito por acordo?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência consultará o Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Algum Depu-
tado é contrário ao encerramento da discussão?

Deputada Luciana Genro, V.Exa. é contrária ao 
encerramento da discussão? 

Com a palavra a Deputada Luciana Genro.
A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Sem revi-

são da oradora.) – Sr. Presidente, peço desculpa aos 
nobres colegas, mas considero o tema importante e 
não creio que esta Casa o tenha debatido suficiente-
mente.

A bancada do PSOL decidiu pela liberação dos 
seus Deputados no que respeita a este tema. Portan-
to, falo em meu nome e não em nome da Liderança 
do meu partido. 

O fim da verticalização é um equívoco profundo, 
embora ela, por si só, não garanta um sistema políti-
co adequado no nosso País. A verdade é que nosso 
sistema político como um todo está profundamente 
deteriorado. O nível de representação real que o povo 
enxerga nas Casas Legislativas, na Câmara, no Sena-
do, nas Assembléias ou nas Câmaras de Vereadores, 
é extremamente baixo.

Grande parte da indignação que a população tem 
com a política e com os políticos no Brasil se deve ao 
fato de que ela não se vê representada no Parlamen-
to nem no Poder Executivo. O Governo atual foi eleito 
com compromissos de mudanças, mas se perpetuam 
a mesma política e as mesmas práticas anteriores. A 
quebra da verticalização propicia que isso se apro-
funde ainda mais, porque possibilitará que, no âmbito 
estadual, as alianças sejam feitas sem relação com 
as alianças nacionais. Assim, as legendas, em âmbito 
estadual, poderão, em primeiro lugar, servir de aluguel 
e ser vendidas a determinado projeto em troca de me-
lhor posição na disputa eleitoral.

Sabemos também que grande parte dos pro-
blemas dos Estados estão relacionados a questões 
de âmbito nacional. Cito o exemplo do meu Estado, o 
Rio Grande do Sul, onde a renegociação da dívida do 
Estado é um pressuposto fundamental para a recupe-
ração das finanças públicas. Pois bem, se a política 
de alianças for realizada de forma absolutamente in-
coerente, mais uma vez se repetirão as alianças nos 
Estados que não têm compromisso com os projetos 
nacionais.

Queremos coerência política nas alianças. Isso 
não significa que, nos Estados, os partidos sejam obri-
gados a reproduzir a aliança nacional, mas eles não 
podem fazer alianças que, em âmbito nacional, não 
têm nenhuma relação e representem projetos políti-
cos distintos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A PRE-
SIDÊNCIA CONSIDERA ENCERRADA A DISCUS-
SÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA. 
O SR. BERNARDO ARISTON – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra. 
O SR. BERNARDO ARISTON (PMDB-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação da sessão anterior, acompanhei o PMDB, 
meu partido.

O SR. COLOMBO (PT-PR. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, 
votei com o partido.

O SR. AGNALDO MUNIZ (PP-RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, acompanhei o partido.

O SR. MARCELO CASTRO (PMDB-PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei com meu partido, o PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Peço aos 
Deputados que não conseguiram votar na sessão an-
terior que não justifiquem seus votos agora, para não 
interromper o processo. A Mesa considerará a presen-
ça na votação posterior. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para en-
caminhar a votação da matéria, concedo a palavra ao 
Deputado Miro Teixeira, que falará contra. 

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
contrário a esta proposta de emenda constitucional, 
saúdo aqueles que são favoráveis a ela, porque de-
monstram desprendimento, já que todos foram eleitos 
sob o regime da verticalização. 

Acusam Parlamentares de estar votando a fa-
vor desta proposta de emenda à Constituição para 
se beneficiar, quando ocorre exatamente o contrário. 
Se V.Exas. perceberem, esta emenda constitucional 
nasceu no Senado, porque as campanhas majoritá-
rias de Governador e de Senador sentiram-se afeta-
das por uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, 
que, em caráter secundário, interpretou a Lei nº 9.504, 
no seu art. 6º.

Os Deputados, especialmente os de primeiro 
mandato, experimentaram a vitória sob o regime da 
verticalização e, agora, vão enfrentar uma eleição com 
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sistema diferente, porque esta emenda constitucional 
será aprovada neste plenário. Irão para uma eleição, 
com as candidaturas de Governador e de Senador, 
promovendo as coligações proporcionais. S.Exas. ex-
perimentarão a força dessa pressão sobre os seus 
respectivos mandatos.

Esse altruísmo, porém, não supera a inconstitu-
cionalidade desta proposta de emenda à Constituição. 
Basta ler a matéria. Estamos votando, em janeiro de 
2006, uma proposta de emenda à Constituição, que 
diz no seu art. 2º:

“Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vigor 
na data de sua publicação, aplicando-se às eleições 
que ocorrerão no ano de 2002.”

É o que está escrito neste avulso.
Esta emenda constitucional, a rigor, deveria ter 

sido considerada prejudicada. Não se pode votar em ja-
neiro de 2006 algo aplicável a uma eleição de 2002. 

Fere ainda o princípio da segurança jurídica, e 
isso é o principal. Uma emenda constitucional não 
pode tudo. No Governo passado, o Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso entendeu que o imposto 
sobre movimentação financeira poderia, já que criado 
por emenda constitucional, ultrapassar o princípio da 
anterioridade. Aqui foi votada a emenda constitucional 
criando o imposto sobre movimentação financeira para 
aplicação no mesmo exercício. Foi argüida a inconsti-
tucionalidade, e o Supremo Tribunal Federal declarou 
a inconstitucionalidade da emenda constitucional. A 
violação é um direito individual. Quando o art. 16 da 
Constituição exige que uma eleição se realize sob a 
regência das leis que existiam um ano antes da sua 
realização está garantindo direitos individuais. Cida-
dãos, candidatos têm o direito de saber um ano antes 
da eleição que regras existirão naquela eleição.

Meu tempo se esgotou. Talvez estejamos inician-
do, ao contrário, um novo tempo. Não tivemos muita 
chance de discutir desapaixonadamente esta proposta 
de emenda à Constituição. Existem vários clamores se 
erguendo no País.

Peço que V.Exas. reflitam. Considero a Câmara 
dos Deputados atual uma representação digna do povo 
brasileiro. Esta Câmara se constituiu sob a regência da 
verticalização. Se isso não acontecer, espero que os 
que aqui estiverem na próxima Legislatura lembrem-se 
deste momento, mas que, na hora da votação, pensem, 
porque esta emenda constitucional nasceu no Senado 
Federal, porque sabemos que há certa pressão que, 
inclusive, fortaleceu esta convocação extraordinária.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. pela condes-
cendência. Quero dizer ainda que compreendo o al-
truísmo daqueles que votam a favor, mas insisto que 
essa inconstitucionalidade é incontornável.

Sobre o mérito, poderíamos aprofundar uma dis-
cussão. Já houve no Brasil eleições com verticalização 
e sem verticalização. Não se sabe exatamente, neste 
momento, não se pode aferir o que é melhor para o 
País quanto ao mérito, mas, quanto à preliminar de pre-
servação da segurança jurídica, que é a mesma que 
garante o direito de propriedade, a mesma que garante 
contratos, não podemos ser flexíveis, porque não há 
flexibilidade na interpretação da Constituição.

Por isso o meu voto será pela rejeição da pro-
posta.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Perguntei 

às Sras. e Srs. Deputados se mais alguém manteria 
sua inscrição. (Pausa.)

Deputado Murilo Zauith, V.Exa. mantém sua ins-
crição? Falará contra ou a favor? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 
palavra pela ordem ao Deputado Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tínhamos 
apresentado um destaque para corrigir a questão das 
eleições do ano de 2002. Mas, como há um entendi-
mento, incluída a Secretaria Geral da Mesa, de que 
isso pode ser corrigido por uma emenda de redação, 
retiramos o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Fernando Coruja, V.Exa. passa sua inscrição para falar 
ao Deputado Michel Temer?

O SR. FERNANDO CORUJA – Passo.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para en-

caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Mi-
chel Temer.

O SR. MICHEL TEMER (PMDB-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sras. e Srs. Deputados, muito a contra-
gosto venho aqui contraditar os argumentos do meu 
queridíssimo e eminente amigo Miro Teixeira. S.Exa. 
trouxe para esta tribuna argumentos que podem im-
pressionar, como, aliás, é do seu feitio.

Na condição de Líder permanente desta Casa, 
suas palavras sempre ressoam no plenário. S.Exa. 
abordou temática jurídica de fundamental importância, 
porque alardeia-se a todo momento que, no instante 
em que se aprove aqui uma emenda constitucional, o 
Supremo Tribunal Federal poderia, se provocado, de-
clarar sua inconstitucionalidade.

Venho, com a devida vênia do Deputado Miro 
Teixeira, e apenas neste campo acadêmico, dizer que 
há um equívoco nesse entendimento. Em primeiro lu-
gar, o artigo constitucional alude ao vocábulo lei. E é 
verdade que, em algumas passagens do texto cons-
titucional, o vocábulo lei também significa emenda 
constitucional. Mas neste caso específico que trata do 
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processo eleitoral o vocábulo é lei em sentido estrito. 
Esta emenda constitucional vai modificar a Constitui-
ção e não há inconstitucionalidade em emenda que 
modifique a Constituição.

É claro que se poderia argumentar: será que um 
mês antes das eleições seria possível editar emenda 
constitucional dessa natureza? Eu responderia: Nesta 
hipótese, Deputado João Fontes, seria absolutamente 
inviável. Mas não por se tratar de emenda constitucio-
nal. É que, a 1 mês das eleições, se teria caracterizado 
outro fenômeno jurídico constitucional, o ato jurídico 
perfeito. Ou seja, a essa altura – a partir de junho ou 
julho, os candidatos já estarão escolhidos e a inconsti-
tucionalidade derivaria do fato de nos depararmos com 
a existência do ato jurídico perfeito, que já se aperfei-
çoou juridicamente debaixo de determinada legislação 
eleitoral, portanto, por se tratar de emenda constitucio-
nal, enquanto não há ato jurídico algum praticado com 
base numa lei eleitoral. Permitam-me a repetição e a 
insistência: enquanto não se dá o ato jurídico perfeito, 
não há inconstitucionalidade na emenda.

Por isso, meu caríssimo Líder, tomo a liberdade de 
vir à tribuna, impressionado pela segurança e, natural-
mente, certeza dos seus argumentos para fazer essas 
ponderações e pela sua extraordinária capacidade de 
raciocinar, para impedir que sua análise eventualmente 
impressione sob o foco técnico este Plenário.

Quero até dizer – agora ultrapassando um pouco 
os limites da área jurídica – que, na verdade, em tese, 
a verticalização é algo interessante, Sr. Presidente Aldo 
Rebelo, num sistema político-partidário em que tivés-
semos 4, 5, 6 correntes de opiniões – num sistema 
com 28 correntes, são 28 partidos, com uma cultura 
política, embora sendo o partido nacional, pois faz com 
que tenham uma vocação regional extraordinária tan-
to no Estado quanto nos Municípios. Quantos de nós 
assistimos às mais variadas alianças que chocariam 
qualquer estrangeiro? E elas se fazem nos Municípios 
e nos Estados.

Ao longo do tempo, temos de fazer a reforma polí-
tica e, quando a fizermos, quem sabe possamos voltar 
à tese da verticalização. Mas, neste momento, ela é 
juridicamente adequada, não há inconstitucionalidade a 
ser declarada, e politicamente adequadíssima, porque 
atende à realidade prática da política nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, iniciada 

a votação, vou solicitar a palavra para saudar também 
o Deputado Michel Temer.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Iniciada a 
votação, Deputado Miro Teixeira.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-
ção as Emendas nºs 1 e 2, com parecer contrário na 
Comissão Especial.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao § 1º do art. 1º da PEC nº 548, 
de 2002, a seguinte redação:

“Art. 1º O § 1º do art. 17 da Constitui-
ção Federal passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 17.. ........... ................................ .....
§ 1º É assegurada aos partidos políticos 

autonomia para definir sua estrutura interna, 
organização e funcionamento e para adotar os 
critérios de escolha e o regime de suas coli-
gações eleitorais, vedada a obrigatoriedade 
de vinculação entre as candidaturas em nível 
nacional, estadual, distrital ou municipal, de-
vendo seus estatutos estabelecer normas de 
disciplina e fidedlidade partidária”.

EMENDA Nº 2 (SUBSTITUTIVA GLOBAL)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena-
do Federal, nos termos do 3º do art. 60 da Constitui-
ção Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
constitucional:

Art. 1º. O art.17 da Constituição Federal passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 5º:

“Art. 17......... .. .......................................
..................... .........................................
§ 5º Os partidos políticos adotarão, na 

forma da lei, os critérios de escolha e o regime 
de suas coligações eleitorais, sem obrigato-
riedade de vinculação entre as circunscrições 
nacional, estadual ou municipal,

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

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia interroga se algum Sr. Líder partidário ou alguma 
Sra. Líder quer orientar a bancada? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PPS?

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o PPS entende que a permanência da ver-
ticalização, ao inibir a pluralidade partidária, além de 
infringir a norma constitucional, também, ao restringir 
as possibilidades de aliança, faz com que, no futuro, 
o Presidente da República eleito dentro da norma da 
verticalização tenha na Casa um número não superior 
a 30% de apoio parlamentar.

Isso quer dizer, Sr. Presidente, que se perpetua-
ria o clima que possibilitou o mensalão e ter na Casa 
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uma maioria que foi inclusive impedida pelo próprio 
cerceamento da regra eleitoral em 2002.

Então, por esse motivo, e apenas por ele, já va-
leria votar contra. Mas também porque entendemos 
que não se pode impor a circunscrição de uma elei-
ção presidencial à dos Estados, porque seria abolir a 
Federação.

Por tudo isso, Sr. Presidente, e muito mais teria a 
dizer, o PPS orienta sua bancada a votar “não”, contra 
as Emendas nºs 1 e 2.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-
gado, Deputado Raul Jungmann.

O SR. MORONI TORGAN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos vo-
tando as duas emendas. Quem é a favor da verticaliza-
ção vota com as emendas e quem é contra as rejeita? 
Isso é importante até para a orientação dos Líderes. 
(Pausa.) Quem vota contra a emenda vota pelo pare-
cer da Comissão. É isso, Sr. Presidente?

O SR. RENILDO CALHEIROS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, um 
esclarecimento: teremos duas votações ou esta bas-
tará?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia vai prestar o esclarecimento: são duas votações.

O SR. RENILDO CALHEIROS – Duas vota-
ções?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Nomi-
nais.

O SR. RENILDO CALHEIROS – Esta votação 
das emendas e depois o principal?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Exata-
mente.

O SR. MORONI TORGAN – Mas nesta agora é 
importante termos a explicação de V.Exa., Sr. Presi-
dente.

O SR. RAUL JUNGMANN – Sr. Presidente, pela 
ordem. Permita-me, porque se instalou uma certa 
confusão.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Pois não, 
Deputado Raul Jungmann.

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, quem vota “não” vota 
contra o parecer do Relator?

O SR. MORONI TORGAN – Eu entendo que vota 
a favor do parecer do Relator quem vota “não”. Então, 
quem é a favor da queda da verticalização votaria “não” 
agora. É isso?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O Depu-
tado Pauderney Avelino, que é o Relator da matéria, 
deu parecer pela rejeição. Parecer contrário.

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. Sem revisão do 
orador.) – Das emendas. Rejeição das emendas, não 
é, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Exata-
mente.

O SR. MIRO TEIXEIRA – O que está sendo vo-
tado agora não é a PEC, mas as emendas.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – São as 
emendas.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 
palavra ao Relator, para orientar o Plenário.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, meu parecer é pela 
rejeição das 2 emendas apresentadas. Portanto, quem 
quiser acompanhar o Relator deverá votar “não”.

O SR. MORONI TORGAN – Está certo. Então vota 
pela queda da verticalização quem vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Vota “não” 
às emendas.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Sem revisão 
do orador.) – Pela ordem. Deputado Moroni Torgan, 
não estamos votando a verticalização ainda. Estamos 
votando as emendas e não o mérito.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Não estamos 
votando o parecer do Relator, estamos votando as 
emendas rejeitadas.

O SR. ROBERTO FREIRE – E o voto sobre as 
emendas é “não”. Depois votaremos a quebra da ver-
ticalização, “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Quem vota 
com o Relator vota “não”, portanto, o voto do Deputado 
Raul Jungmann está correto.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos 
votando as emendas ou o parecer? 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – As emen-
das.



04562 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

O SR. POMPEO DE MATTOS – Então o voto 
é “não”. Se estivéssemos votando o parecer, o voto 
seria “sim”. Como estamos votando as emendas, vo-
tamos ”não”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O pare-
cer do Relator é a informação que a Mesa oferece ao 
Plenário.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Votamos as 
emendas. Então, é claro, vamos votar “não”. Somos 
contra as emendas, porque somos a favor da quebra 
da verticalização.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Exata-
mente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O PDT 
como vota, Deputado Wagner Lago?

DISCURSO DO SR. DEPUTADO WAG-
NER LAGO QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PV?

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, entendemos 
que a verticalização imposta nas eleições passadas, 
7 meses antes do pleito, por resolução do Tribunal 
Superior Eleitoral, é inconstitucional, mas, se confir-
maram a decisão do TSE, os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal certamente entendem que a norma 
pode, sim, ser modificada em ano eleitoral. É preciso 
que isso fique bem claro. Hoje mesmo, ouvi na tele-
visão e no rádio que é inconstitucional esta votação 
que fazemos. Isso não é verdade. Ela não é inconsti-
tucional, nem imoral.

O Partido Verde encaminha “não” às emendas e 
deixa claro que votará “sim” quanto ao mérito.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PCdoB?
O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB-PE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PCdoB é favorável à quebra da verticalização. En-
tendemos que a resolução do TSE criou um monstro 
quando pretendeu que os partidos reproduzissem nos 
Estados a aliança nacional. O efeito prático dessa de-
cisão é que os partidos tendem a não fazer coligação 
nacionalmente, para ter liberdade nos Estados. Ou 
seja, a norma do Tribunal Superior Eleitoral teve efei-
to contrário. 

A coerência buscaremos numa reforma política 
ampla, que, mais cedo ou mais tarde, este Congres-
so terá de fazer. A resolução do TSE impôs um corte 

linear em estruturas que não são lineares e acabou 
deformando ainda mais nosso sistema eleitoral. 

O PCdoB vai votar pela quebra da verticalização 
e, por isso, recomenda o voto “não” às emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência adverte os Srs. Deputados de que, depois da 
votação das emendas, votaremos a matéria principal. 
Portanto, haverá, além da que se avizinha, uma votação 
nominal subseqüente. Depois da segunda votação no-
minal, todos estarão liberados para assistir ao jogo do 
Palmeiras com o Deportivo Táchira, da Venezuela. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PSB?

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB-ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro apenas dar um esclarecimento: quem deseja votar 
contra a verticalização vota “não” às emendas e “sim” 
ao parecer do Deputado Pauderney Avelino.

O PSB quer derrubar a verticalização pelas razões 
já expostas neste plenário por outros Parlamentares e 
porque o principal argumento de quem quer mantê-la é 
que assim se garante a simetria nas coligações, já que 
a coligação nacional teria de ser repetida nos Estados. 
Isso é fantasioso, é fictício, porque a atual regra permite 
que um partido que não tenha candidato à Presidên-
cia da República faça 27 coligações distintas em cada 
Estado da Federação. Esse é um dos argumentos do 
PSB para defender sua posição contrária às emendas 
e favorável à quebra da verticalização.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presiden-
te, V.Exa. me permite dar um esclarecimento, como 
Relator?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Pois não, 
Deputado Pauderney Avelino.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, alguns Parlamen-
tares não estão entendendo por que estamos votando 
primeiro as emendas rejeitadas e por que votamos 
“não”. Esclareço. Quem vota com o Relator, pela que-
bra da regra da verticalização, vota “não”, porque o 
parecer não é substitutivo. Estamos apresentando a 
proposta original. Se houvesse um substitutivo, esta-
ríamos votando primeiro o parecer, voto “sim”. Como 
estamos votando a proposta original, votam-se primeiro 
as emendas apresentadas. Como elas foram rejeitadas, 
vota “não” quem quiser votar com o Relator, aprovando 
a proposta de emenda à Constituição. 

O SR. RENATO CASAGRANDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.
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O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB-ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSB 
vota “não”. Está errada a orientação no painel. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já vale 
inclusive para votação de fundo, porque as emendas 
não alteram a essência da proposta, pelo fim da ver-
ticalização.

O PSOL não chegou a uma posição unânime. Há 
visões diferentes na bancada. Portanto, democratica-
mente, ela está liberada nas 2 votações. No PSOL não 
há imposição de campo majoritário sobre a minoria em 
questões polêmicas.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PMDB, Deputado Wilson Santiago?

O SR. WILSON SANTIAGO (PMDB-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
verdade, um dos maiores absurdos políticos cometidos 
pelo TSE na eleição de 2002 foi impor a obrigatorieda-
de das coligações nos Estados desde que elas fossem 
exercidas ou concretizadas na esfera federal.

Como se posicionou o Presidente do PMDB? 
S.Exa. sempre respeitou as decisões democráticas. 
Isso faz parte da sua história. 

Não é justo, Sr. Presidente, a verticalização hoje 
existente permitir que haja até 27 coligações diferentes 
em 27 Estados da Federação. Isso é um verdadeiro 
absurdo.

Por isso, os partidos políticos precisam ser libera-
dos, para formar, nos respectivos Estados, as compo-
sições necessárias e essenciais para a sobrevivência, 
o crescimento e o sucesso partidário.

Daí por que, Sr. Presidente, o PMDB vota “não” à 
emenda e vota “sim” ao parecer do Relator, por enten-
der que a liberdade dos partidos políticos está também 
associada à liberdade do povo brasileiro.

O SR. NILTON BAIANO (PP-ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
da emenda principal, vai haver encaminhamento tam-
bém? Vai. O PP vota “não”.

O SR. JOSÉ DIVINO (PMR-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMR vota “não” 
à emenda, e vamos votar “sim” ao fim da verticaliza-
ção.

O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA-
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PRONA 
vota “não” às emendas, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelas 
razões já expostas, meu partido, de forma majoritária, 

é favorável ao fim da verticalização. Sendo assim, en-
caminhamos às emendas o voto “não”.

O SR. LINCOLN PORTELA (PL-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em relação 
à verticalização e a essas emendas, o Partido Liberal 
unanimemente vota “não”.

O SR. CARLOS WILLIAN (PTC-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, depois de 
bem expostas e esclarecidas, pelo grande professor e 
Deputado Michel Temer, as dúvidas sobre a inconstitu-
cionalidade, não resta mais dúvidas. O PTC é contra 
as emendas e a favor da queda da verticalização.

O SR. PASTOR AMARILDO (PSC-TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PSC vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PT, Deputado Henrique Fontana?

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, Srs. Líderes, em primeiro lugar, o PT quer 
afirmar com muita clareza seu mais profundo respeito 
à posição política de cada Líder, de cada Parlamen-
tar, seja da base de sustentação do Governo, seja dos 
partidos que fazem oposição ao atual Governo. Isso é 
democracia, e todos temos que exercer as posições 
dos nossos partidos na plenitude. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, queremos e 
continuaremos lutando cotidianamente nesta Casa 
para realizar uma reforma política estrutural profunda 
para o País, que introduza a fidelidade partidária, que 
garanta o financiamento público exclusivo de campa-
nha, que diminua os custos de campanha, que reforce 
o papel dos partidos. E podemos fazer isso para valer 
nas eleições de 2008. Somos parceiros de todos os 
Líderes, Deputados e Deputadas na caminhada por 
uma reforma política profunda. 

Em terceiro lugar, realizamos 3 debates na ban-
cada do PT, e a posição amplamente majoritária é fa-
vorável à manutenção da verticalização. Entendemos 
que isso reforça os programas de coligação e dá a eles 
um caráter programático mais forte, organiza melhor a 
democracia brasileira e fortalece os partidos, que pas-
sam a ter caráter cada vez mais nacional. Respeitamos 
todos os argumentos. Não queremos dizer em nenhum 
momento que o certo está aqui e o errado está lá. Te-
mos nossa convicção e mantemos nossa posição. 

Queremos destacar publicamente que nossa re-
lação com o Presidente Lula é de confiança mútua, de 
apoio total ao Governo e de absoluto respeito à visão 
do Presidente, que entende, eventualmente, que seria 
melhor quebrar a verticalização. 

Tem S.Exa. sua opinião e a respeitamos, mas nós, 
partidariamente, entendemos que melhor seria manter 
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a verticalização. Por isso, somos contra as emendas 
e contra a PEC que votaremos a seguir. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para orien-
tar a bancada do PFL, concedo a palavra ao nobre 
Deputado José Thomaz Nonô.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, de onde devem nascer as leis? As leis 
nascem deste Plenário, da Câmara dos Deputados, do 
voto soberano de Deputados e Deputadas. Todas as 
vezes que a lei nasce de um lugar outro, nasce torta. 
Essa lei que nasceu não é lei, é uma interpretação.

Um belo dia, o Deputado Miro Teixeira – e respei-
to S.Exa., de sabedoria inconteste – fez legitimamente 
uma consulta ao Tribunal, consulta que, de forma sur-
preendente, foi decidida pelo insólito Ministro Nelson 
Jobim, de tantas decisões controvertidas. 

Não há lei. Há o entendimento de um tribunal 
num determinado momento, entendimento, aliás, 
que pode ser mudado a qualquer tempo. Lembro 
isso para fugir do falso dilema de que estamos co-
metendo inconstitucionalidade. O único pecado des-
ta Casa, se pecado teve, foi o de não haver agido 
tempestivamente. O Tribunal é useiro e vezeiro em 
interpretar. Lembro aqui, para fulminar a questão da 
inconstitucionalidade, que o Tribunal interpretou e 
fez aplicar apenas 5 meses antes da eleição deci-
são fulcral e fundamental para os destinos políticos 
de Vereadores e Prefeitos na última eleição. Pode, 
sim. Pode interpretar. Pode viger e pode viger no 
mesmo ano, não há ultraje nem ofensa ao princípio 
da anualidade, não há sequer inconstitucionalidade, 
como aqui bem demonstrou aquele com quem mais 
de uma vez tive a honra de dividir o pensamento, o 
entendimento e a tribuna, o Presidente Michel Te-
mer, do PMDB. Não há ilegalidade, não há ofensa 
ao princípio constitucional. 

Vamos derrubar essa ignomínia. Temos quorum, 
temos voto e a iniciativa privativa desta Casa. Vamos 
fazer valer o voto do Deputado. Mais Deputado e me-
nos Ministro. A democracia vai ganhar muito.

Essa é a orientação do meu partido, por honrosa 
delegação do meu Líder, Deputado Rodrigo Maia. 

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, o Deputado 
José Thomaz Nonô referiu-se elogiosamente a mim. 
Agradeço-lhe a deferência, mas disse que não havia 
lei. E, apenas para registro, referi-me ao art. 6º da Lei 
nº 9.504, de 1997. A resolução do Tribunal Superior 

Eleitoral não está neste momento em discussão aqui. 
E não foi o Ministro Nelson Jobim, foi o Plenário do 
Tribunal Superior Eleitoral. 

É apenas para recuperar a verdade dos fatos.
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

a Minoria?
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, es-
tamos votando apenas as emendas. Somos contra as 
emendas. Deixaremos para orientar quando votarmos 
o texto que vai derrubar a verticalização. 

Portanto, votamos “não”.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – E o Go-

verno como vota?
O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Vota “não”, Sr. Presi-
dente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PSDB, Deputado Alberto Goldman?

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PSDB vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O PSDB 
vota “não”. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia solicita aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas 
que tomem os seus lugares, a fim de ter início a vota-
ção pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. JAIR BOLSONARO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero ape-
nas fazer uma correção. Há pouco, um Parlamentar 
questionou a verticalização e disse que ela teria 
sido imposta durante tempos outros, durante um 
regime chamado ditadura militar. Para deixar bem 
claro, esclareço que, onde há ditadura, não há voto. 
Para confirmar, não existe democracia sem voto, 
nem ditadura com voto. Ou o Deputado reformula 
seus argumentos, ou cairá em descrédito, o que 
não queremos. 

Muito obrigado. 
O SR. JOÃO FONTES – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
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O SR. JOÃO FONTES (PDT-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, Sras. Deputadas, povo brasileiro, estamos 
nesta noite histórica recuperando pequena parte 
da autonomia do Parlamento brasileiro. Lamentavel-
mente, as mesmas forças que querem desmoralizar 
o Congresso Nacional começam hoje a fazer campa-
nha dizendo que a verticalização é moralizadora. E 
foram buscar em casa, no último dia 20, aposentado, 
de pijama, até o Ministro Carlos Velloso, por quem 
tenho grande respeito e admiração. Mas trata-se de 
um Ministro aposentado. 

Ainda ontem, o Ministro Marco Aurélio, futuro 
Presidente do TSE, que a imprensa já divulgou que 
tem um voto contra a verticalização, pronunciou-se 
no sentido de que não se trata de inconstitucionalida-
de e que o TSE, ouvindo seus pares, deverá dar nova 
interpretação. 

Sr. Presidente, a queda da verticalização é pe-
dida em todos os Estados do Brasil porque nasceu 
de um golpe do TSE para beneficiar a candidatura a 
Presidente do Sr. José Serra. Naquela época, eu era 
do PT, e todos nós protestávamos contra a introdu-
ção da verticalização sem ser cumprido o interstício 
de um ano. 

Lamentavelmente, hoje ninguém entende essa 
situação do Governo e do PT. Aqui o PT encaminha 
pela manutenção da verticalização. Aí, o Governo 
encaminha pela queda da verticalização. No meu 
Estado, dizíamos, Deputado Jorge Alberto, que era 
um verdadeiro sarapatel de coruja. Aliás, é o retra-
to do Governo do Presidente Lula. Ninguém sabe 
figurar o Governo, que tem bico de tucano, asa de 
PFL e cauda do mensalão e leva o povo brasileiro 
não sei para onde. 

Sr. Presidente, vamos derrubar a verticalização. 
O Presidente Michel Temer, a quem tive a honra de 
ceder meu tempo de inscrição, já falou da constitucio-
nalidade da matéria.

Não tenhamos medo. Precisamos libertar-nos 
dessa parte da imprensa que quer impingir ao Con-
gresso Nacional sua pauta, porque, daqui a pouco, 
teremos de transferir o plenário da Câmara dos Depu-
tados e do Senado Federal para o Rio de Janeiro, ou 
para o PROJAC, onde a Rede Globo fará a pauta das 
votações do Congresso Nacional. Sendo assim, seria 
mais barato para ela, que não precisaria enviar suas 
equipes para Brasília.

Sr. Presidente, foi aqui que o povo se estabele-
ceu, por meio da representatividade dos Deputados e 
Senadores, e não nessa campanha que foi derrubada 
no plebiscito do desarmamento. Então, hoje à noite, 

na derrubada da verticalização, vamos mostrar mais 
de 350 votos. 

Muito obrigado.
Assumem sucessivamente a Presidência os Srs. 

Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, e José Thomaz Nonô, 
1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência pergunta se algum Deputado presente 
deixou de votar. (Pausa.)

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, mais um mi-
nuto. O Partido Liberal pede mais um tempo.

O SR. ORLANDO DESCONSI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei conforme orientação da bancada 
do PT.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Aguardo o Deputado João Fontes votar. V.Exa. pode 
justificar na próxima votação, e será considerado. Te-
remos celeridade. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Está 
encerrada a votação.

A Presidência esclarece aos Srs. Deputados que 
deixaram de votar que vamos iniciar logo a nova vota-
ção, e a presença será considerada para os devidos 
fins nessa segunda. 

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, faço o mesmo 
apelo de que tenhamos celeridade na votação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência vai anunciar o resultado da votação, até 
para termos celeridade, Deputado Moroni Torgan: VO-
TARAM:
SIM: 02
NÃO: 421
ABSTENÇÃO: 00
TOTAL: 423
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O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Pas-
sa-se ao mérito. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em 
votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 548, 
de 2002.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O § 1º do art. 17 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17.  ..... ...........................................
........................... ......... ..........................
§ 1º É assegurada aos partidos políticos 

autonomia para definir sua estrutura interna, 
organização e funcionamento e para adotar os 
critérios de escolha e o regime de suas coliga-
ções eleitorais, sem obrigatoriedade de vincu-
lação entre as candidaturas em nível nacional, 
estadual, distrital ou municipal, devendo seus 
estatutos estabelecer normas de disciplina e 
fidelidade partidária.

............................... ......................” (NR)
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor 

na data de sua publicação, aplicando-se às eleições 
que ocorrerão no ano de 2002.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Pas-
sa-se à orientação das bancadas.

A Presidência reitera que agora se vai votar o 
mérito, o texto principal.

O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quem 
vota “sim” vota pela derrubada da verticalização?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Os 
que querem derrubar a verticalização votarão “sim”. 
Os que querem mantê-la votarão “não”. “Sim” derruba; 
“não” mantém.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PTC? (Pausa.)

Como vota o PMR? (Pausa.)
Como vota o PRONA? (Pausa.)
Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PSOL?
O SR. BABÁ (PSOL-PA. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, como afirmou há pouco o 
Deputado Chico Alencar, há posicionamentos diferen-
ciados dentro da bancada. Achamos por bem liberar os 
companheiros, para não impor maioria sobre minoria. 
Democraticamente, está liberada a bancada.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Está 
consignada a liberação da bancada do PSOL.

Como vota o PV?
O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Partido Verde não tem dúvida nenhuma 
em votar “sim”, principalmente porque, como V.Exa., 
Deputado Michel Temer, entendemos que também 
não há nenhuma inconstitucionalidade, nem mesmo 
desrespeito ao princípio da anualidade, por se tratar 
de matéria de mérito e não de procedimento. Se fosse 
procedimento, a situação seria diferenciada. 

Por isso o Partido Verde vota “sim”, para que 
haja perfeita distribuição de direitos e democracia 
neste País.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PCdoB, Deputado Renildo Calheiros?

O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta 
é a votação que decide. O PCdoB vota “sim”, pela que-
bra da verticalização.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PPS?

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já foram 
apontadas razões pelos partidos que defendem o fim 
da verticalização. Entendemos que foi uma violência 
contra esta Casa congressual o que ocorreu nas elei-
ções passadas. 

Por isso, nós, que combatemos o voto vinculado 
da ditadura, queremos liberdade partidária. Votamos 
“sim”, contra a verticalização.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PDT?

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT, após 
discussão aprofundada não apenas com a sua direção 
nacional, mas também com a sua bancada, chegou à 
conclusão de que este é o momento adequado, próprio 
para podermos rever a verticalização. Quase todos os 
Deputados do partido, à exceção do Deputado Miro 
Teixeira, decidiram que vamos votar “sim” à emenda, 
pela quebra da verticalização. 

Essa é a posição do PDT. (Manifestações no 
plenário.) 

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB-ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta 
regra foi criada pelo TSE em fevereiro de 2002, com 
aplicabilidade em outubro de 2002. Como temos um 
quadro partidário em formação no nosso Brasil, uma 
jovem democracia, compreendemos que verticalizar 
um quadro partidário em formação, em consolidação 
neste País, é um grande equívoco.
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Por isso, nosso partido vota “sim”, pela derrubada 
da verticalização. (Manifestações no plenário.)

O SR. LINCOLN PORTELA (PL-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, corrigindo 
uma violência histórica acontecida no ano passado, o 
Partido Liberal encaminha o voto “sim”, consciente de 
que seus 36 Deputados presentes votarão “sim”, com 
questão fechada. (Manifestações no plenário.)

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, para evitar o casuísmo e a interfe-
rência do Poder Judiciário no Poder Legislativo, pela 
afirmação desta Casa, o PTB vota “sim”. (Manifesta-
ções no plenário.)

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) – Como vota 
ao PP, Deputado Nilton Baiano?

O SR. NILTON BAIANO (PP-ES. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, do ano passado 
para cá, as palavras que mais temos ouvido nesta 
Casa são moralidade, ética e decência. 

Entendemos que essa medida é moralizadora, 
porque os partidos têm cunho nacional e, exatamente 
por isso, a verticalização é moralizadora. Como esta 
Casa pode querer acabar com essa medida que é mo-
ralizadora? (Apupos no plenário.) 

O PP hoje reuniu sua bancada e, por maioria ab-
soluta, entendeu que essa medida é moralizadora para 
os partidos e para o País. Sendo assim, o PP decidiu 
votar “não”. Vamos respeitar os colegas que optarem 
pelo voto “sim”, mas o partido vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PSDB, Deputado Alberto Goldman?

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma 
das poucas conquistas que este País teve nos últimos 
anos em matéria de instituições partidárias, para que 
caminhássemos na direção de partidos com mais le-
gitimidade e mais representatividade, foi essa medida, 
produto do processo constitucional de 1988, interpreta-
da pelo Supremo Tribunal Federal. Não foi criada pelo 
Supremo Tribunal Federal, mas pela Constituição de 
1988 e interpretada, como manda a Constituição, pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

Sr. Presidente, de minha parte, entendo que não 
deveríamos mudar esse processo. Assim, teríamos 
muito mais a avançar, muito mais medidas transfor-
madoras a fazer em nosso País, para que houvesse 
um processo mais consolidado de formação dos par-
tidos políticos. 

No entanto, essa é minha posição pessoal. Meu 
voto pessoal é contrário, “não”. Porém, minha bancada 
tem, internamente, opiniões divergentes. A bancada do 
PSDB está liberada. Meu voto é “não”, mas a bancada 
está liberada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PFL? 

O SR. MURILO ZAUITH (PFL-MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a Constituição de 1988 e a Lei Eleitoral, 
feitas por esta Casa, nunca mencionaram a palavra 
verticalização. Ela foi criada no Superior Tribunal Elei-
toral, por meio de consulta. 

Temos de fazer nossas leis, sabemos o que é 
melhor para nós e devemos decidir. Não vamos acei-
tar essa palavra em nosso vocabulário. Encaminhare-
mos o voto “sim”, acompanhando o voto do Relator. 
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PMDB?

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB-SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o PMDB teve sua posição expressa, 
com muita propriedade, primeiro, pelo seu Presiden-
te, o Deputado Michel Temer, quando S.Exa. ocupou 
a tribuna; em seguida, pelo seu Líder, o Deputado 
Wilson Santiago.

O PMDB expressa sua posição em defesa do 
Parlamento e da democracia. Entendemos que não 
adianta verticalizar quando não há a fidelidade parti-
dária travando os partidos na base.

Portanto, o PMDB encaminha o voto “sim”, para 
derrotar a verticalização.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PT, Deputado Henrique Fontana?

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, reafirmamos nosso mais profundo 
respeito pelas diferentes posições apresentadas no 
debate desta noite. Nenhum de nós pode se preten-
der dono da verdade. A democracia exige respeito às 
diferentes opiniões.

Queremos lutar por mudanças e vamos continu-
ar trabalhando neste Parlamento para promover uma 
reforma política profunda, que reestruture o sistema 
político-partidário e eleitoral, com fidelidade partidária, 
com financiamento público exclusivo das campanhas, 
com o fortalecimento das alianças programáticas e 
dos partidos. 

A nossa bancada discutiu a matéria de forma 
democrática e serena, ouvindo a opinião de dezenas 
de companheiros. E, por maioria muito ampla – muito 
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ampla mesmo —, votamos “não”. Queremos manter 
a verticalização.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PRONA, Deputado Elimar Máximo Damasceno?
O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRO-

NA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o Partido de Reedificação da Ordem Nacional 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O PRONA 
vota “sim”. E o PMR, Deputado José Divino?

O SR. JOSÉ DIVINO (PMR-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, para colocar um 
ponto final à ditadura dos partidos, à verticalização, o 
PRB/PMR vota “sim” à democracia.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – E o PTC, 
Deputado Carlos Willian?

O SR. CARLOS WILLIAN (PTC-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nesta 
noite histórica a Câmara dos Deputados vai estabe-
lecer mais uma vez a competência dos 3 Poderes da 
República, mostrando que a legislação eleitoral é feita 
por meio dos votos dos representantes do povo. Por 
isso, vamos hoje derrubar a verticalização, mostrando 
que essa matéria não pode ser tomada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral.

Mais uma vez, Sr. Presidente, vamos demonstrar 
também que a Câmara dos Deputados não é refém 
da imprensa, que já está fazendo campanha, por meio 
de publicidade, desde ontem, para mostrar que é um 
absurdo derrubar a verticalização. Esta Casa também 
mostra para o Brasil e para imprensa que temos con-
dições de fazer a democracia. Nesta noite histórica 
vamos derrubar a verticalização. Votamos “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Vota “sim” 
o PTC. 

Deputado Pastor Amarildo, do PSC.
O SR. PASTOR AMARILDO (PSC-TO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vota-
mos “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o Governo, nobre Líder Arlindo Chinaglia?

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, primeiro quero registrar, com satisfação, 
o fato de tantos Parlamentares da Oposição concor-
darem com o Presidente Lula. (Palmas.)

Da mesma forma carinhosa com que brinquei 
agora, registro que, dos partidos da base aliada, 5 
optaram pelo “sim” e 2 decidiram pelo “não”, inclusive 
o PT, que é o meu partido. O noticiário todo apontou, 
também, a opinião pessoal do Presidente Lula. 

Portanto, não cabe a ninguém mais, a não ser 
ao Líder do Governo, votar pela quebra da vertica-
lização. (Muito bem! Palmas.) Mas essa é a minha 
opinião pessoal, e a bancada do PT sabe da minha 
fidelidade a ela.

Então, eu votarei “sim”, mas, como Líder do Go-
verno, libero a base aliada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Nobre Líder, 
Deputado José Carlos Aleluia, como vota a Minoria?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Minoria, neste 
momento, está inspirada pela Maioria e pela condição 
do nobre Líder do Governo. Queremos que a Federação 
continue existindo e que as características e tradições 
políticas dos Estados sejam preservadas.

Entendemos que a verticalização foi criada há 4 
anos de forma intempestiva, terminando por prejudicar 
o mandato de vários Deputados que poderiam estar 
bem representando seus Estados nesta Casa. Essa é 
uma artificialidade que precisa ser corrigida.

Sr. Presidente, hoje, a Maioria vai decidir junto 
com a Minoria pela derrubada da verticalização.

Portanto, votamos “sim”.
O SR. ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado José Carlos Aleluia, Líder da Minoria, não 
está nos representando no momento. Neste momento, 
temos uma posição liberada. Eu e muitos companhei-
ros votamos contra o Presidente Lula.

O SR. ROBSON TUMA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Vota contra o Presidente 
Lula e a favor do PT?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia solicita aos Srs. Deputados que tomem seus lugares, 
a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Em votação a Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 548-B, de 2002.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. REINALDO BETÃO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
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O SR. REINALDO BETÃO (PL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior meu voto foi de acordo com o partido.

O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto 
todos votam, e aqui poucos estão representando pou-
cos, quero dizer que a situação é muito complexa e 
confusa exatamente porque estamos opondo um ca-
suísmo constitucional ao casuísmo do TSE. A 7 meses 
das eleições de 2002, veio aquela interpretação e, à 
época, se dizia que era para favorecer o candidato 
tucano; agora estamos, com mais respaldo, evidente-
mente, e com mais conteúdo democrático, incorrendo 
em erro semelhante. 

Sem uma reforma política feita em profundidade, 
qualquer gesto como esse é casuísmo, aprofunda o 
subdesenvolvimento partidário do País e não contri-
bui para a construção de agremiações programáticas 
nem nacionais.

Inscrever na Constituição do País que ficam os 
partidos liberados de qualquer obrigatoriedade de vin-
cular coligações de candidaturas no planos nacional, 
federal, estadual, municipal e distrital é muito perigoso, 
muito pequeno. O raquitismo partidário do País não 
será superado com esse tipo de solução em que pre-
valece o raciocínio eleitoral – não chamo de eleitoreiro, 
mas é um raciocínio imediatista, da composição para 
daqui alguns meses. 

Precisamos neste País de uma reforma política 
profunda, estrutural, Deputado José Thomaz Nonô, em 
que toda modificação perene, como a constitucional, 
tenha significado e substantividade.

Estamos praticando uma espécie de casuísmo ao 
quadrado: àquele casuísmo de 4 anos atrás opomos 
este. A diferença é quanto ao tempo em relação às 
eleições, 7 meses lá, sob a liderança do então Presi-
dente do TSE, Nelson Jobim, e 8, 9 meses aqui. Isso 
não resolve o problema, confunde o eleitor e estabe-
lece uma espécie de vale-tudo eleitoral. 

A posição do PSOL não é fechada, não há impo-
sição de maioria sobre minoria. Reconhecemos que o 
interesse político imediato tem seu peso, mas exter-
no aqui o meu voto “não” a essa emenda, em defesa 
da construção de uma política programática nacional; 
não da verticalização, que é um termo depreciativo e 
impositivo, mas da coerência das alianças políticas no 
Brasil. Vale a pena lutar por isso!

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, em primeiro lugar, há que se registrar 
a extraordinária habilidade da Liderança do Governo 
neste debate.

Em segundo lugar, há que se registrar a impor-
tante posição do Líder da bancada do PT, Deputado 
Henrique Fontana, que trouxe a este debate, casuís-
tico e de curto fôlego, a necessidade de uma iniciati-
va desta Casa no sentido de uma profunda reforma 
do sistema político-eleitoral, que está na origem dos 
graves problemas éticos vividos pela nossa Nação. 
Esses problemas estão agora sendo desvendados, 
mas, infelizmente, acompanham o processo político 
já de longo tempo.

Muito mais importante do que votar a favor ou 
contra a verticalização é reafirmar nesta Casa que pre-
cisamos de uma reforma do sistema político-eleitoral; 
que precisamos efetivamente da fidelidade partidária; 
que precisamos do financiamento público de campa-
nhas; que precisamos restringir os gastos exagerados 
das campanhas eleitorais; que precisamos ter eleição 
por lista de candidatos, de forma que, efetivamente, 
tenhamos a afirmação dos partidos enquanto gran-
des instrumentos programáticos para mudança social 
neste País.

Sr . Presidente, não importa o que vai sair aqui. 
O que importa é que permanece a urgência, a ne-
cessidade inadiável da reforma política eleitoral e de 
mecanismos que coloquem o nosso sistema político 
a salvo de toda essa avalanche antiética que estamos 
vivendo neste momento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 

palavra ao nobre Deputado Dimas Ramalho, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PPS.

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS-SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votamos pelo 
fim da verticalização e, sem dúvida, esperamos ven-
cer, porque entendemos que a ditadura imposta aos 
partidos não está de acordo com a democracia. Que-
remos contribuir em outras reformas políticas, inclusive 
durante a convocação extraordinária. 

Em nome da bancada do PPS, comunicamos o 
falecimento da mãe do Deputado Cezar Silvestri, Sra. 
Elza Silvestri, ocorrido na tarde de hoje. Por isso S.Exa. 
não está presente.

Transmitimos à família Silvestri os nossos sen-
timentos e votos de profundo pesar, lembrando Millôr 
Fernandes, segundo quem a orfandade não tem idade. 
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Esperamos que a família do Deputado Cezar Silvestri 
tenha o conforto que merece.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 

a palavra ao Deputado Zé Geraldo.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados e todas as pessoas que me ouvem neste mo-
mento, como Presidente do Partido dos Trabalhadores 
no Estado do Pará, gostaria que já tivéssemos votado 
ou estivéssemos votando uma reforma política que 
fortalecesse os partidos políticos, desse mais serie-
dade às disputas políticas e construísse um sistema 
partidário forte.

O que estamos votando não é uma reforma polí-
tica, e sim uma lei de interesse eleitoral dos partidos, 
porque neste momento todos os partidos, todas as 
lideranças, todos os presidentes de partidos se pre-
param para construir alianças em seus Estados para 
a disputa eleitoral que vai eleger o Presidente da Re-
pública, Governadores, Senadores e Deputados Fe-
derais e Estaduais. 

Há muita diferença na disputa política nas regiões 
do País. Portanto, neste momento, a verticalização, 
discutida e aprovada isoladamente, para mim não é o 
melhor caminho.

Tenho certeza absoluta de que o fim da verticali-
zação nos deixa mais possibilidade de discutir demo-
craticamente a construção de frentes para disputar o 
poder em cada Estado. Em âmbito nacional, não tenho 
a menor dúvida. Haverá, sim, grande disputa para ver 
quem vai continuar conduzindo os destinos deste País. 
Não tenho a menor dúvida de que acontecerá grande 
plebiscito nacional: quem quer o bem deste País, quem 
quer a política séria que o Governo Lula está desem-
penhando e quem quer o retrocesso.

Por isso, vou votar pelo fim da verticalização. 
Vou votar “sim” porque o que estamos votando não é 
uma reforma política, mas uma lei para o momento. E 
o momento neste País é eleitoral. O que me interessa 
também é a disputa eleitoral e, acima de tudo, fazer 
com que nos Estados possamos construir as melhores 
frentes para consolidar a democracia brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra ao Deputado Jorge Alberto.

O SR. JORGE ALBERTO – Sr. Presidente, decli-
no da inscrição, porque já falei pelo partido.

O SR. FEU ROSA – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FEU ROSA (PP-ES. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelas mesmas 

razões, está-se votando “sim” e “não”. É muita incoe-
rência do Plenário.

O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estive 
com o Deputado Francisco Pinto, que se recupera de 
cirurgia realizada há pouco tempo em São Paulo, e ele 
me lembrava um episódio, que transmito a este Plená-
rio: a Câmara dos Deputados houve por bem cassar 
o seu mandato por conta de uma acusação feita em 
plenário ao General Augusto Pinochet, Presidente do 
Chile. Ele afirmou neste plenário que Pinochet era um 
ditador sanguinário e assassino.

Agora a Justiça do Chile mostra a verdadeira face 
do Sr. Augusto Pinochet e da sua família. Na época da 
Revolução Chilena, milhares de homens e mulheres 
foram torturados e mortos por ordem do ditador. Além 
disso, ele e sua família foram para o antro da corrup-
ção, do desvio de dinheiro público, da aplicação de 
recursos fora do País.

Quero dizer ao Deputado Chico Pinto – que sei 
nos acompanha – que este Plenário errou quando lhe 
cassou o mandato por acusação que hoje se mostra 
absolutamente correta. (Palmas.)

Esperamos que a Justiça do Chile vá a fundo e 
que qualquer manifestação do ponto de vista de dita-
dura, que ocorreu não só no Chile, mas também no 
Brasil, tenha o mesmo nível de apuração.

Ditadores desse tipo não precisam de seguidores 
e seus exemplos – inclusive os familiares, as prisões 
como estão sendo feitas – necessitam ser divulgados 
e expostos para nós também.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DR. ROSINHA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero fazer alguns comentários sobre este mo-
mento. Nós, do Partido dos Trabalhadores, há muitos 
anos queremos uma reforma política profunda em 
nosso País, a partir da representatividade proporcional 
entre os Estados. Hoje vemos que parcela da popu-
lação é sub-representada pelos Estados das Regiões 
Sul e Sudeste.

Sempre quisemos enfrentar esse debate. Enten-
demos, por exemplo, que o financiamento público da 
campanha evitaria o caixa 2 e outras irregularidades. 
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O PT, desde que chegou a esta Casa, colocou 
em pauta o debate sobre a fidelidade partidária, tema 
extremamente importante. As pessoas têm que se 
identificar com um partido, principalmente o militante. 
A identidade ideológica do partido se faz a partir de 
uma atuação em cima de idéias e programas. O pro-
grama é que vai ser o parâmetro utilizado para se fazer 
alianças e coligações. 

Portanto, a verticalização é muito importante para 
a construção de partidos nacionais, com identidade 
ideológica e programática e afinidade com as verda-
deiras alianças e coligações. 

O nosso Líder encaminhou o voto “não”, pela 
manutenção da verticalização. 

A verticalização foi criada casuisticamente pelo 
Tribunal Superior Eleitoral. Não vamos agora fazer um 
debate casuístico, às vésperas das eleições. Vamos 
debater a questão com a necessária antecedência, 
destacar todos os pontos que acabei de citar e outros 
sobre os quais a exigüidade do tempo não me permi-
tiria discorrer neste momento. 

São importantes os partidos nacionais. Sem par-
tidos nacionais, ideológicos e com programas, não há 
mudança social. A população vai acreditar nos partidos 
quando as alianças forem ideológicas e programáticas 
e não casuísticas e pragmáticas.

O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, apro-
veito a oportunidade para manifestar um desagravo à 
demissão do sertanista Sydney Possuelo, da FUNAI, 
demitido por discordar do Presidente da FUNAI no 
tocante à continuidade do processo demarcatório de 
terras indígenas no Brasil. O Presidente da FUNAI tem 
posição contrária a essa tese.

Nós, da Frente Parlamentar em Defesa dos Po-
vos Indígenas, temos que desagravar esta conduta do 
Presidente da FUNAI, por ter dispensado, talvez, um 
dos melhores sertanistas daquela fundação.

É necessário dar continuidade aos diversos pro-
cessos que tramitam na FUNAI e a outros que pode-
rão surgir que visem à ampliação e à demarcação de 
terras indígenas no Brasil, porque essa é uma dívida 
histórica do Estado e do povo brasileiro.

Sei que nesta Casa não há representação polí-
tica das diversas etnias que compõem o nosso povo. 
Portanto, essas vozes não se fazem presentes. Por 
essa razão, uso a tribuna para defender o sertanista 
Sydney Possuelo e desagravar sua demissão pelo 
Presidente da FUNAI.

O SR. DR. RIBAMAR ALVES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta 
Casa nesta noite dá uma demonstração do seu verda-
deiro papel para a Nação brasileira. Primeiro, o quorum 
elevado, atendendo ao chamamento da convocação 
extraordinária. Pode-se constatar que era necessária a 
convocação extraordinária, sim, para que votássemos 
importantes matérias e corrigíssemos distorções. O 
TSE, por meio de medida interna, resolveu interpretar a 
matéria ao arrepio da lei. Nesta noite, depois da aula de 
Direito Constitucional dada pelo Deputado Michel Temer 
e pelo querido colega José Thomaz Nonô, mostramos 
que legislar é função deste Parlamento e não do TSE, 
que tem de cumprir determinações desta Casa.

O povo brasileiro, com certeza, saberá nesta noite 
olhar com respeito e carinho todos esses democratas 
progressistas e homens de bem que estão neste ple-
nário para defender o voto democrático de cada cida-
dão e a opinião de cada brasileiro. 

Parabéns e muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-

dência vai encerrar a votação. 
Há alguma Sra. Deputada ou Sr. Deputado que 

ainda deseja votar? (Pausa.)
Está encerrada a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-

dência anuncia o resultado da votação:
VOTARAM:
SIM: 343
NÃO 143
ABSTENÇÃO: 01
TOTAL: 487.

É Aprovada, em primeiro turno, a proposta de 
emenda à constitução nº 548, de 2002. (Palmas.)

A Matéria retorna à comissão especial, para ela-
boração da redação para o segundo turno. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 548/2002 – PROPOSIÇÃO INI-
CIAL – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 25/01/2006 20:33
Encerramento da votação: 25/01/2006 20:51
Presidiram a Votação:
Aldo Rebelo 
Resultado da votação
Sim:
343
Não:
143
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Abstenção: 1
Total da Votação: 487
Art. 17: 1
Total Quorum: 488

Orientação
PT: Não 
PMDB: Sim 
PFL: Sim 
PSDB: Liberado 
PP: Não 
PTB: Sim 
PL: Sim 
PSB: Sim 
PDT: Sim 
PPS: Sim 
PCdoB: Sim 
PV: Sim 
PSOL: Liberado 
PSC: Sim 
Repr.PRONA: Sim 
Repr.PMR: Sim 
Repr.PTC: Sim 
MINORIA: Sim 
GOV.: Liberado 
Parlamentar Partido Bloco Voto

Roraima (RR) 

Alceste Almeida  PTB Sim 
Almir Sá PL Sim 
Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim 
Francisco Rodrigues PFL Sim 
Luciano Castro PL Sim 
Maria Helena PSB Sim 
Pastor Frankembergen PTB Sim 
Suely Campos PP Sim 
Total Roraima: 8 

Amapá (AP) 

Badu Picanço PL Sim 
Coronel Alves PL Sim 
Davi Alcolumbre PFL Sim 
Dr. Benedito Dias PP Não 
Eduardo Seabra PTB Sim 
Gervásio Oliveira PMDB Sim 
Hélio Esteves PT Não 
Janete Capiberibe PSB Sim 
Total Amapá: 8 

Pará (PA) 

Anivaldo Vale PSDB Não 
Ann Pontes PMDB Sim 
Asdrubal Bentes PMDB Sim 

Babá PSOL Não 
Jader Barbalho PMDB Sim 
José Priante PMDB Sim 
Josué Bengtson PTB Sim 
Nicias Ribeiro PSDB Sim 
Nilson Pinto PSDB Sim 
Raimundo Santos PL Sim 
Socorro Gomes PCdoB Sim 
Vic Pires Franco PFL Sim 
Wladimir Costa PMDB Sim 
Zé Geraldo PT Sim 
Zé Lima PP Sim 
Zenaldo Coutinho PSDB Sim 
Zequinha Marinho PSC Sim 
Total Pará: 17 

Amazonas (AM) 

Átila Lins PMDB Sim 
Carlos Souza PP Sim 
Francisco Garcia PP Não 
Humberto Michiles PL Sim 
Lupércio Ramos PMDB Sim 
Pauderney Avelino PFL Sim 
Silas Câmara PTB Sim 
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim 
Total Amazonas: 8 

Rondônia (RO) 

Agnaldo Muniz PP Não 
Anselmo PT Não 
Eduardo Valverde PT Não 
Hamilton Casara PSDB Não 
Marinha Raupp PMDB Sim 
Miguel de Souza PL Sim 
Natan Donadon PMDB Sim 
Nilton Capixaba PTB Sim 
Total Rondônia: 8 

Acre (AC) 

Chicão Brígido PMDB Sim 
Henrique Afonso PT Sim 
João Correia PMDB Sim 
Júnior Betão PL Sim 
Perpétua Almeida PCdoB Sim 
Zico Bronzeado PT Sim 
Total Acre: 6 

Tocantins (TO) 

Ana Alencar PL Não 
Darci Coelho PP Não 
Edmundo Galdino PSDB Sim 
Kátia Abreu PFL Sim 
Osvaldo Reis PMDB Sim 
Pastor Amarildo PSC Sim 
Ronaldo Dimas PSDB Não 
Total Tocantins: 7 
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Maranhão (MA) 

Albérico Filho PMDB Sim 
Antonio Joaquim PSDB Sim 
César Bandeira PFL Sim 
Costa Ferreira PSC Sim 
Dr. Ribamar Alves PSB Sim 
Gastão Vieira PMDB Sim 
João Castelo PSDB Sim 
Luciano Leitoa PSB Sim 
Neiva Moreira PDT Sim 
Nice Lobão PFL Sim 
Pedro Fernandes PTB Sim 
Pedro Novais PMDB Sim 
Remi Trinta PL Sim 
Sarney Filho PV Sim 
Sebastião Madeira PSDB Sim 
Terezinha Fernandes PT Não 
Wagner Lago PDT Sim 
Total Maranhão: 17 

Ceará (CE) 

André Figueiredo PDT Sim 
Aníbal Gomes PMDB Sim 
Antenor Naspolini PSDB Sim 
Antonio Cambraia PSDB Sim 
Ariosto Holanda PSB Sim 
Arnon Bezerra PTB Sim 
Bismarck Maia PSDB Sim 
Eunício Oliveira PMDB Sim 
Gonzaga Mota PSDB Não 
Inácio Arruda PCdoB Sim 
João Alfredo PSOL Sim 
José Linhares PP Sim 
José Pimentel PT Não 
Léo Alcântara PSDB Sim 
Manoel Salviano PSDB Sim 
Marcelo Teixeira PSDB Sim 
Mauro Benevides PMDB Sim 
Moroni Torgan PFL Sim 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Sim 
Vicente Arruda PSDB Sim 
Zé Gerardo PMDB Sim 
Total Ceará: 21 

Piauí (PI) 

Átila Lira PSDB Não 
B. Sá PSB Sim 
Ciro Nogueira PP Não 
Júlio Cesar PFL Sim 
Marcelo Castro PMDB Sim 
Moraes Souza PMDB Sim 
Mussa Demes PFL Sim 
Nazareno Fonteles PT Não 
Paes Landim PTB Sim 

Simplício Mário PT Não 
Total Piauí: 10 

Rio Grande do Norte (RN) 

Álvaro Dias PDT Sim 
Betinho Rosado PFL Sim 
Fátima Bezerra PT Não 
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim 
Iberê Ferreira PSB Sim 
Nélio Dias PP Não 
Sandra Rosado PSB Não 
Total Rio Grande do Norte: 7 

Paraíba (PB) 

Benjamin Maranhão PMDB Sim 
Carlos Dunga PTB Sim 
Domiciano Cabral PSDB Não 
Enivaldo Ribeiro PP Não 
Inaldo Leitão PL Sim 
Lúcia Braga PMDB Sim 
Luiz Couto PT Não 
Marcondes Gadelha PSB Sim 
Philemon Rodrigues PTB Sim 
Ricardo Rique PL Sim 
Wellington Roberto PL Sim 
Wilson Santiago PMDB Sim 
Total Paraíba: 12 

Pernambuco (PE) 

André de Paula PFL Sim 
Armando Monteiro PTB Sim 
Carlos Batata PFL Sim 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim 
Eduardo Campos PSB Sim 
Fernando Ferro PT Não 
Gonzaga Patriota PSB Sim 
Inocêncio Oliveira PL Sim 
Joaquim Francisco PFL Sim 
Jorge Gomes PSB Sim 
José Chaves PTB Sim 
José Mendonça Bezerra PFL Sim 
José Múcio Monteiro PTB Sim 
Luiz Piauhylino PDT Sim 
Marcos de Jesus PFL Sim 
Maurício Rands PT Sim 
Osvaldo Coelho PFL Sim 
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim 
Paulo Rubem Santiago PT Sim 
Pedro Corrêa PP Sim 
Raul Jungmann PPS Sim 
Renildo Calheiros PCdoB Sim 
Roberto Freire PPS Sim 
Roberto Magalhães PFL Sim 
Salatiel Carvalho PFL Sim 
Total Pernambuco: 25 
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Alagoas (AL) 

Benedito de Lira PP Sim 
Givaldo Carimbão PSB Sim 
Helenildo Ribeiro PSDB Sim 
João Lyra PTB Sim 
José Thomaz Nonô PFL Sim 
Maurício Quintella Lessa PDT Sim 
Olavo Calheiros PMDB Sim 
Rogério Teófilo PPS Sim 
Total Alagoas: 8 

Sergipe (SE) 

Bosco Costa PSDB Sim 
Cleonâncio Fonseca PP Sim 
Heleno Silva PL Sim 
Ivan Paixão PPS Sim 
Jackson Barreto PTB Sim 
João Fontes PDT Sim 
Jorge Alberto PMDB Sim 
José Carlos Machado PFL Sim 
Total Sergipe: 8 

Bahia (BA) 

Alice Portugal PCdoB Sim 
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL Não 
Aroldo Cedraz PFL Não 
Claudio Cajado PFL Não 
Colbert Martins PPS Sim 
Coriolano Sales PFL Não 
Daniel Almeida PCdoB Sim 
Edson Duarte PV Sim 
Fábio Souto PFL Não 
Félix Mendonça PFL Não 
Fernando de Fabinho PFL Não 
Geddel Vieira Lima PMDB Sim 
Gerson Gabrielli PFL Não 
Guilherme Menezes PT Não 
Jairo Carneiro PFL Não 
João Carlos Bacelar PL Não 
João Leão PP Sim 
Jonival Lucas Junior PTB Sim 
José Carlos Aleluia PFL Sim 
José Carlos Araújo PL Sim 
José Rocha PFL Não 
Josias Gomes PT Não 
Jutahy Junior PSDB Não 
Luiz Alberto PT Não 
Luiz Bassuma PT Não 
Luiz Carreira PFL Não 
Marcelo Guimarães Filho PFL Não 
Mário Negromonte PP Sim 
Milton Barbosa PSC Sim 
Nelson Pellegrino PT Sim 

Paulo Magalhães PFL Não 
Pedro Irujo PMDB Sim 
Reginaldo Germano PP Sim 
Robério Nunes PFL Não 
Severiano Alves PDT Sim 
Walter Pinheiro PT Sim 
Zelinda Novaes PFL Não 
Zezéu Ribeiro PT Não 
Total Bahia: 38 

Minas Gerais (MG) 

Ademir Camilo PDT Sim 
Alexandre Maia PMDB Sim 
Ana Guerra PT Não 
Aracely de Paula PL Sim 
Cabo Júlio PMDB Sim 
Carlos Melles PFL Sim 
Carlos Mota PSB Sim 
Carlos Willian PTC Sim 
César Medeiros PT Não 
Cleuber Carneiro PTB Sim 
Custódio Mattos PSDB Sim 
Dr. Francisco Gonçalves PPS Sim 
Edmar Moreira PFL Sim 
Eduardo Barbosa PSDB Sim 
Eliseu Resende PFL Sim 
Fernando Diniz PMDB Sim 
Geraldo Thadeu PPS Sim 
Gilmar Machado PT Não 
Ibrahim Abi-Ackel PP Sim 
Isaías Silvestre PSB Sim 
Ivo José PT Não 
Jaime Martins PL Sim 
João Magalhães PMDB Sim 
João Magno PT Não 
João Paulo Gomes da Silva PSB Sim 
José Militão PTB Sim 
José Santana de Vasconcellos PL Sim 
Júlio Delgado PSB Abstenção 
Lael Varella PFL Sim 
Leonardo Mattos PV Não 
Leonardo Monteiro PT Não 
Lincoln Portela PL Sim 
Márcio Reinaldo Moreira PP Não 
Maria do Carmo Lara PT Não 
Maria Lúcia Cardoso PMDB Sim 
Mário Assad Júnior PSB Sim 
Mário Heringer PDT Sim 
Mauro Lopes PMDB Sim 
Narcio Rodrigues PSDB Sim 
Odair Cunha PT Sim 
Osmânio Pereira PTB Sim 
Paulo Delgado PT Não 
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Rafael Guerra PSDB Sim 
Reginaldo Lopes PT Não 
Roberto Brant PFL Sim 
Romel Anizio PP Sim 
Romeu Queiroz PTB Sim 
Sérgio Miranda PDT Sim 
Vadinho Baião PT Não 
Virgílio Guimarães PT Não 
Total Minas Gerais: 50 

Espírito Santo (ES) 

Feu Rosa PP Não 
Jair de Oliveira PMDB Sim 
Manato PDT Sim 
Marcelino Fraga PMDB Sim 
Marcus Vicente PTB Sim 
Neucimar Fraga PL Sim 
Nilton Baiano PP Não 
Renato Casagrande PSB Sim 
Rose de Freitas PMDB Sim 
Total Espírito Santo: 9 

Rio de Janeiro (RJ) 

Aldir Cabral PFL Sim 
Alexandre Cardoso PSB Sim 
Alexandre Santos PMDB Sim 
Almerinda de Carvalho PMDB Sim 
Almir Moura PFL Sim 
André Costa PDT Não 
Antonio Carlos Biscaia PT Não 
Bernardo Ariston PMDB Sim 
Carlos Nader PL Sim 
Carlos Santana PT Não 
Chico Alencar PSOL Não 
Deley PSC Sim 
Dr. Heleno PSC Sim 
Edson Ezequiel PMDB Sim 
Eduardo Cunha PMDB Sim 
Eduardo Paes PSDB Sim 
Elaine Costa PTB Sim 
Fernando Gabeira PV Não 
Fernando Gonçalves PTB Sim 
Fernando Lopes PMDB Sim 
Francisco Dornelles PP Não 
Itamar Serpa PSDB Não 
Jair Bolsonaro PP Não 
Jandira Feghali PCdoB Sim 
João Mendes de Jesus PSB Sim 
Jorge Bittar PT Não 
José Divino PMR Sim 
Josias Quintal PSB Sim 
Juíza Denise Frossard PPS Sim
Julio Lopes PP Não 

Laura Carneiro PFL Sim 
Leonardo Picciani PMDB Sim 
Luiz Sérgio PT Não 
Márcio Fortes PSDB Não 
Miro Teixeira PDT Não 
Moreira Franco PMDB Sim 
Nelson Bornier PMDB Sim 
Paulo Baltazar PSB Sim 
Paulo Feijó PSDB Não 
Reinaldo Betão PL Sim 
Reinaldo Gripp PL Sim 
Renato Cozzolino PDT Sim 
Rodrigo Maia PFL Sim 
Sandro Matos PTB Sim 
Simão Sessim PP Não 
Vieira Reis PMR Sim 
Total Rio de Janeiro: 46 

São Paulo (SP) 

Alberto Goldman PSDB Não 
Aldo Rebelo PCdoB Art. 17 
Amauri Gasques PL Sim 
Angela Guadagnin PT Não 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não 
Arlindo Chinaglia PT Sim 
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim 
Ary Kara PTB Sim 
Celso Russomanno PP Não 
Chico Sardelli PV Sim 
Cláudio Magrão PPS Sim 
Corauci Sobrinho PFL Sim 
Delfim Netto PMDB Sim 
Devanir Ribeiro PT Não 
Dimas Ramalho PPS Sim 
Edinho Montemor PSB Sim 
Edna Macedo PTB Sim 
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim 
Enéas PRONA Sim 
Fernando Estima PPS Sim 
Gilberto Nascimento PMDB Sim 
Iara Bernardi PT Não 
Ildeu Araujo PP Não 
Ivan Valente PSOL Não 
Jamil Murad PCdoB Sim 
Jefferson Campos PTB Sim 
João Batista PP Sim 
João Herrmann Neto PDT Sim 
João Paulo Cunha PT Não 
José Eduardo Cardozo PT Não 
José Mentor PT Não 
Jovino Cândido PV Não 
Julio Semeghini PSDB Não 
Lobbe Neto PSDB Não 
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Luciano Zica PT Não 
Luiz Antonio Fleury PTB Sim 
Luiz Carlos Santos PFL Sim 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim 
Luiza Erundina PSB Sim 
Marcelo Barbieri PMDB Sim 
Marcelo Ortiz PV Sim 
Marcos Abramo PP Sim 
Mariângela Duarte PT Não 
Medeiros PL Sim 
Michel Temer PMDB Sim 
Milton Monti PL Sim 
Nelson Marquezelli PTB Sim 
Neuton Lima PTB Sim 
Orlando Fantazzini PSOL Sim 
Paulo Lima PMDB Sim 
Professor Irapuan Teixeira PP Não 
Professor Luizinho PT Não 
Ricardo Berzoini PT Não 
Ricardo Izar PTB Sim 
Roberto Gouveia PT Não 
Robson Tuma PFL Sim 
Salvador Zimbaldi PSB Sim 
Silvio Torres PSDB Sim 
Vanderlei Assis PP Não 
Vicente Cascione PTB Sim 
Vicentinho PT Não 
Walter Barelli PSDB Não 
Wanderval Santos PL Sim 
Xico Graziano PSDB Não 
Total São Paulo: 64 

Mato Grosso (MT) 

Carlos Abicalil PT Não 
Celcita Pinheiro PFL Sim 
Lino Rossi PP Não 
Pedro Henry PP Não 
Ricarte de Freitas PTB Sim 
Teté Bezerra PMDB Sim 
Thelma de Oliveira PSDB Não 
Wellington Fagundes PL Sim 
Total Mato Grosso: 8 

Distrito Federal (DF) 

Alberto Fraga PFL Sim 
Jorge Pinheiro PL Sim 
José Roberto Arruda PFL Sim 
Maninha PSOL Sim 
Osório Adriano PFL Sim 
Sigmaringa Seixas PT Não 
Tatico PTB Sim 
Total Distrito Federal: 7 

Goiás (GO) 

Barbosa Neto PSB Sim 
Capitão Wayne PSDB Não 
Carlos Alberto Leréia PSDB Não 
Enio Tatico PL Sim 
Jovair Arantes PTB Sim 
Leandro Vilela PMDB Sim 
Luiz Bittencourt PMDB Sim 
Neyde Aparecida PT Sim 
Pedro Canedo PP Não 
Pedro Chaves PMDB Sim 
Ronaldo Caiado PFL Sim 
Rubens Otoni PT Sim 
Sandes Júnior PP Não 
Sandro Mabel PL Sim 
Sérgio Caiado PP Não 
Vilmar Rocha PFL Não 
Total Goiás: 16 

Mato Grosso do Sul (MS) 

Antônio Carlos Biffi PT Não 
Antonio Cruz PP Sim 
Geraldo Resende PPS Sim 
João Grandão PT Não 
Murilo Zauith PFL Sim 
Nelson Trad PMDB Sim 
Vander Loubet PT Não 
Waldemir Moka PMDB Sim 
Total Mato Grosso do Sul: 8 

Paraná (PR) 

Abelardo Lupion PFL Sim 
Affonso Camargo PSDB Sim 
Airton Roveda PPS Sim 
Alex Canziani PTB Não 
André Zacharow PMDB Sim 
Assis Miguel do Couto PT Não 
Chico da Princesa PL Sim 
Cláudio Rorato PMDB Sim 
Colombo PT Não 
Dilceu Sperafico PP Não 
Dr. Rosinha PT Não 
Dra. Clair PT Não 
Giacobo PL Sim 
Gustavo Fruet PSDB Não 
Hermes Parcianello PMDB Sim 
Iris Simões PTB Sim 
Luiz Carlos Hauly PSDB Não 
Max Rosenmann PMDB Sim 
Moacir Micheletto PMDB Sim 
Nelson Meurer PP Não 
Odílio Balbinotti PMDB Sim 
Oliveira Filho PL Sim 



04586 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

Osmar Serraglio PMDB Sim 
Ricardo Barros PP Não 
Selma Schons PT Não 
Takayama PMDB Sim 
Vitorassi PT Não 
Total Paraná: 27 

Santa Catarina (SC) 

Adelor Vieira PMDB Sim 
Carlito Merss PT Sim 
Edinho Bez PMDB Sim 
Edison Andrino PMDB Sim 
Fernando Coruja PPS Sim 
Gervásio Silva PFL Sim 
Ivan Ranzolin PFL Sim 
Jorge Boeira PT Não 
Leodegar Tiscoski PP Não 
Luci Choinacki PT Não 
Mauro Passos PT Não 
Paulo Afonso PMDB Sim 
Paulo Bauer PSDB Não 
Vignatti PT Não 
Zonta PP Não 
Total Santa Catarina: 15 

Rio Grande do Sul (RS) 

Adão Pretto PT Não 
Afonso Hamm PP Sim 
Alceu Collares PDT Sim 
Beto Albuquerque PSB Sim 
Cezar Schirmer PMDB Sim 
Darcísio Perondi PMDB Sim 
Eliseu Padilha PMDB Sim 
Enio Bacci PDT Sim 
Érico Ribeiro PP Sim 
Francisco Appio PP Sim 
Francisco Turra PP Sim 
Henrique Fontana PT Não 
Júlio Redecker PSDB Não 
Kelly Moraes PTB Sim 
Luciana Genro PSOL Não 
Luis Carlos Heinze PP Sim 
Marco Maia PT Não 
Maria do Rosário PT Não 
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim 
Milton Cardias PTB Sim 
Nelson Proença PPS Sim 
Onyx Lorenzoni PFL Sim 
Orlando Desconsi PT Não 
Pastor Reinaldo PTB Sim 
Paulo Gouvêa PL Sim 
Paulo Pimenta PT Sim 
Pompeo de Mattos PDT Sim 

Tarcísio Zimmermann PT Não 
Wilson Cignachi PMDB Sim 
Yeda Crusius PSDB Sim 
Total Rio Grande do Sul: 30

O SR. JOÃO ALMEIDA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero justificar 
minha ausência nesta votação. Votei com o PSDB. 

V – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – COMPA-
RECEM MAIS Á SESSÃO OS SRS.:

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB 
Total de Amapá: 1

RONDÔNIA

Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia: 1

TOCANTINS

Kátia Abreu PFL 
Total de Tocantins: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Total de Rio Grande do Norte: 1

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Total de Pernambuco: 1

MATO GROSSO

Lino Rossi PP 
Total de Mato Grosso: 1

GOIÁS

Capitão Wayne PSDB 
Total de Goiás:1

DEIXAM DE COMPARECER Á SESSÃO 
OS SRS.:

ACRE

João Tota PP 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 2
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MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL 
Total de Maranhão: 1

CEARÁ

Almeida de Jesus PL 
Total de Ceará: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Ney Lopes PFL 
Total de Rio Grande do Norte: 1

ALAGOAS

João Caldas PL 
Total de Alagoas: 1

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Marcello Siqueira PMDB 
Vittorio Medioli PV 
Total de Minas Gerais: 3

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Total de Espírito Santo: 1

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Durval Orlato PT 
Total de São Paulo: 3

DISTRITO FEDERAL

Wasny de Roure PT 
Total de Distrito Federal: 1

PARANÁ

Cezar Silvestri PPS 
Eduardo Sciarra PFL 
José Janene PP 
Total de Paraná: 3

RIO GRANDE DO SUL

Osvaldo Biolchi PMDB 
Total de Rio Grande do Sul: 1

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Encerro a 
sessão, convocando outra, Extraordinária, para ama-
nhã, quinta-feira, dia 26 de janeiro, às 9 horas. Con-
voco, também, Sessão Ordinária, para amanhã, às 14 
horas, ambas com as seguintes

ORDENS DO DIA 
Sessão Extraordinária

URGÊNCIA 
(Art. 155 do Regimento Interno)

Votação

1 
PROJETO DE LEI Nº 6.272-B, DE 2005 

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em turno úni-
co, do Projeto de Lei nº 6.272-B, de 2005 
do Poder Executivo, 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; tendo 
parecer do Relator da Comissão Especial, 
designado em Plenário, pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa; pela 
adequação financeira e orçamentária; e, no 
mérito, pela aprovação deste e das Emen-
das de nºs 26, 42, 44, 92, 97, 100, 118, 124 e 
137, na forma do Substitutivo apresentado, 
com alterações, e pela rejeição das emen-
das de nºs 1 a 25, 27 a 41, 43, 45 a 91, 93 a 
96, 98, 99, 101 a 117, 119 a 123 e 125 a 136 
(Relator: Dep. Pedro Novais). Emendas de 
nºs 138 a 144 apresentadas durante a fase 
de discussão: tendo parecer do Relator da 
Comissão Especial, designado em Plenário, 
pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa; pela adequação financeira 
e orçamentária; e, no mérito, pela rejeição. 
(Relator: Dep. Pedro Novais).

Discussão

2 
PROJETO DE LEI Nº 6.448, DE 2005 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei nº 6.448, de 2005, que autoriza 
o Poder Executivo a alienar, por doação, 
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um helicóptero Esquilo Biturbina para a 
Armada da República Oriental do Uruguai. 
Pendente de pareceres das Comissões: de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional; 
de Finanças e Tributação; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

URGÊNCIA  
(Art. 151, I, “j” do Regimento Interno)

Discussão

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 119-A, DE 2003 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 119-A, de 2003, que 
aprova, com reserva, o texto da Convenção 
Interamericana sobre o Cumprimento de 
Sentenças Penais no Exterior, concluída 
em Manágua, em 9 de junho de 1993; ten-
do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação (Relator: Dep. 
Vilmar Rocha).

URGÊNCIA 
(Art. 151, I, “j”, c/c art. 52, § 6º do Regimento Interno)

Discussão

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.912-A, DE 2005 
(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 

Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.912-A, de 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 Im-
posto sobre a Renda, assinada em Caracas, 
em 14 de fevereiro de 2005, tendo parece-
res: da Comissão de Finanças e Tributação 
pela adequação financeira e orçamentá-
ria, e, no mérito, pela aprovação (Relator: 
Dep. Virgílio Guimarães e Relator-substitu-
to: Dep. Carlito Merss); e da Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Antonio Carlos 
Biscaia). Pendente de parecer da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio.

PRIORIDADE

Discussão

5 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 276-A, DE 2002 
(Do Poder Executivo)

Continuação da discussão, em primei-
ro turno, do Projeto de Lei Complementar 
nº 276-A, de 2002, que altera a Lei Com-
plementar nº 90, de 1º de outubro de 1997, 
que determina os casos em que forças es-
trangeiras possam transitar pelo território 
nacional ou nele permanecer temporaria-
mente; tendo pareceres: da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal, pela aprovação (Relator: Dep. Antô-
nio Carlos Pannunzio); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa, com substitutivo (Relator: Dep. 
Ney Lopes).

6 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 123-B, DE 2004 
(Do Sr. Jutahy Junior)

Discussão, em primeiro turno, do Pro-
jeto de Lei Complementar nº 123-B, de 2004, 
que regulamenta o parágrafo único do art. 
146 e o inciso IX do art. 170 da Constitui-
ção Federal e dá outras providências; tendo 
parecer da Comissão Especial, pela cons-
titucionalidade, juridicidade, boa técnica 
legislativa; adequação financeira e orça-
mentária deste e dos de nºs 125/04, 155/04, 
156/04, 192/04, 204/04, 209/04, 210/04, 215/04, 
223/04, 229/04, 235/05, 239/05, 245/05, 292/05, 
299/05, 303/05, 320/05 e 321/05, apensados; 
e, no mérito, pela aprovação deste e dos de 
nºs 125/04, 192/04, 209/04, 210/04 e 292/05, 
apensados, com substitutivo, e pela rejeição 
dos de nºs 155/04, 156/04, 204/04, 215/04, 
223/04, 229/04, 235/05, 239/05, 245/05, 299/05, 
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303/05, 320/05 e 321/05, apensados (Relator: 
Dep. Luiz Carlos Hauly).

Tendo apensados os PLPs nºs 125/04, 
155/04 [192/04 (209/04), 204/04, 215/04, 
223/04, 229/04, 235/05, 292/05, 303/05, 
321/05], 156/04, 210/04, 239/05, 245/05 
(320/05), 299/05 e 325/05. 

ORDINÁRIA

Discussão

7 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 259-A, DE 2005 
(Do Sr. Nelson Marquezelli)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 259-A, de 2005, que Institui o 
Grupo Parlamentar Brasil – Áustria e dá outras 
providências; tendo parecer da Mesa Direto-
ra da Câmara dos Deputados pela aprovação 
(Relator: Dep. José Thomaz Nonô).

SESSÃO ORDINÁRIA

Trabalho de Comissões

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.

1.1 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: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-1-06

PROJETO DE LEI:

Nº 2.654-C/03 (Maria do Rosário) – Dispõe sobre 
a alteração da Lei 8.069, de 13/07/1990, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, e da Lei 10.406, de 
10/01/2002, o Novo Código Civil, estabelecendo o di-
reito da criança e do adolescente a não serem subme-
tidos a qualquer forma de punição corporal, mediante 
a adoção de castigos moderados ou imoderados, sob 
a alegação de quaisquer propósitos, ainda que peda-
gógicos, e dá outras providências. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-2-06

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2006

Dia 26, 5ª-feira

15:00 LUIZ CARREIRA (PFL – BA)
15:25 AMAURI GASQUES (PL – SP)

Dia 27, 6ª-feira

10:00 WAGNER LAGO (PDT – MA)
10:25 PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB – RR)
10:50 OSÓRIO ADRIANO (PFL – DF)
11:15 PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC)
11:40 SARNEY FILHO (PV – MA)
12:05 SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB – MA)
12:30 BERNARDO ARISTON (PMDB – RJ)
12:55 GERVÁSIO OLIVEIRA (PMDB – AP)
13:20 HAMILTON CASARA (PSDB – RO)

Dia 30, 2ª-feira

15:00 PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE)
15:25 JOÃO CORREIA (PMDB – AC)
15:50 EDUARDO VALVERDE (PT – RO)
16:15 ROBERTO MAGALHÃES (PFL – PE)
16:40 OSVALDO COELHO (PFL – PE)
17:05 MAURO BENEVIDES (PMDB – CE)
17:30 ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA)
17:55 JULIO SEMEGHINI (PSDB – SP)
18:20 WLADIMIR COSTA (PMDB – PA)

Dia 31, 3ª-feira

15:00 DURVAL ORLATO (PT – SP)
15:25 JAIRO CARNEIRO (PFL – BA)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 31-01-06 
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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 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)) 
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-01-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 5.919/05 – do Poder Executivo 
– (MSC 596/2005) – que “cria mil novecentos e cin-
qüenta e um cargos da Carreira da Seguridade Social 
e do Trabalho, para o Quadro do Ministério do Traba-
lho e Emprego, e extingue dois mil cento e noventa e 
um cargos vagos disponíveis no Sistema de Pessoal 
Civil da Administração Federal – SIPEC, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.142/05 – do Sr. Inocêncio Oli-
veira – que “modifica o Art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 
de dezembro de 1971”. 
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª 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. 

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”. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 08-02-06 

Proposta de Emenda à Constituição 
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 157/03 
– do Sr. Luiz Carlos Santos e outros – que “convoca 
Assembléia de Revisão Constitucional e dá outras pro-
vidências”. (Apensado: PEC 447/2005) 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 

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) 

LOCAL: Plenário 13 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

I – Deliberação de Requerimentos; e
II – Assuntos Internos. 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 8/05 Da Sra. Juíza Denise Fros-
sard – que “requer que seja convidado a comparecer 
a esta Comissão Especial, o Doutor Rodrigo Collaço 
– Presidente da Associação dos Magistrados Brasi-
leiros – AMB” 
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REQUERIMENTO Nº 9/05 Do Sr. João Alfredo – que 
“solicita sejam convidados, para serem ouvidos, em 
reunião dessa Comissão, os representantes de Insti-
tuições e Entidades relacionadas”. 

REQUERIMENTO Nº 10/05 Do Sr. Luiz Antonio Fleury 
– que “requer que seja convidado a comparecer a esta 
Comissão Especial, os representantes da AMB e da 
CONAMP para discorrerem sobre a PEC 358/05”. 

REQUERIMENTO Nº 11/06 Da Sra. Dra. Clair – que 
“solicita seja convidado o presidente da Associação Na-
cional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANA-
MATRA, Dr. José Nilton Pandelot, ou representante, a 
participar de audiência pública que debaterá a PEC 
358/05 – Reforma do Judiciário”. 

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”. 

LOCAL: Plenário 9 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Elaboração da Redação para o Segundo Turno. 

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:
Poderes do Estado e Representação. 
RELATORA SETORIAL: Senadora LÚCIA VÂNIA 
Justiça e Defesa. 
RELATOR SETORIAL: Deputado AMAURI GAS-
QUES 
Fazenda, Desenvolvimento e Turismo. 
RELATOR SETORIAL: Deputado ANIVALDO VALE. 
Infra-Estrutura. 
RELATOR SETORIAL: Deputado JOSÉ PRIANTE. 

Saúde. 
RELATOR SETORIAL: Deputado CLÁUDIO CAJA-
DO. 
Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
RELATOR SETORIAL: Senador JOÃO RIBEIRO.
Integração Nacional e Meio Ambiente. 
RELATOR SETORIAL: Deputado JOSÉ CHAVES. 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano. 
RELATOR SETORIAL: Deputado NELSON MEU-
RER. 

AVISO Nº 32/2005-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, cópia do Acórdão nº 1.166, de 2005 – TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentaram referente à auditoria relativa à exe-
cução do Programa de Trabalho 26.782.0230.10CL.0002 
(Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Es-
pírito Santo) – (TC 006.720/2004-1).
RELATOR: Deputado WASNY DE ROURE.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria.

AVISO Nº 40/2005-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional, cópia do Acórdão nº 962, de 2005 – TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentaram, referente ao Levantamento de 
Auditoria nas obras do Complexo Viário Jacu-Pêssego, 
em São Paulo (TC 007.533/2005-1).
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES.
VOTO: Pela solicitação ao Tribunal de contas da União, 
com fulcro no art. 71, VII, da Constituição Federal, 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 
federais incidente sobre as dotações consignadas no 
subtítulo 20.607.0379.5252.0101 (implantação do pe-
rímetro de irrigação Flores de Goiás com 26.500 ha no 
Estado de Goiás – no município de Flores de Goiás 
– GO), sob responsabilidade da UO 53.101 -Ministério 
da Integração Nacional), na forma indicada no Anexo 
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VI da Lei nº 11.100/2005, porém, permita, em caráter 
excepcional, a liberação de recursos para a realiza-
ção de obras emergenciais na Barragem Paranã, de 
modo a garantir as intervenções necessárias e com-
plementares para o enfrentamento do período chuvoso 
2005/2006, de acordo com os termos do PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO em anexo.

AVISO Nº 09/2005-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional, o Relatório das Atividades do Tribunal de 
Contas da União, referente ao exercício de 2004”.

AVISO Nº 07/2005-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional, em cumprimento ao disposto no § 4º do 
artigo 71 da Constituição Federal, o Relatório das Ati-
vidades do Tribunal de Contas da União, referente ao 
exercício de 2004. (4º Trimestre).

AVISO Nº 56/2004-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional Relatório das Atividades deste Tribunal, refe-
rente ao 3º trimestre do exercício de 2004”.
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria.

MENSAGEM Nº 53/2002-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional o Relatório do resultado da implemen-
tação da Lei nº 10147, de 21 de dezembro de 2000, 
relativamente aos preços ao consumidor dos produtos 
referidos no seu artigo 1º”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREI-
RA.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria, uma vez cum-
prida a obrigação estabelecida na Lei nº 10.147.

MENSAGEM Nº 202/2002-CN, que “encaminha ao 
Congresso Nacional o Relatório do resultado da im-
plementação da Lei nº 10147, de 21 de dezembro de 
2000, relativamente aos preços ao consumidor dos 
produtos referidos no seu artigo 1º”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREI-
RA.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria, uma vez cum-
prida a obrigação estabelecida na Lei nº 10.147.

MENSAGEM Nº 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 MOREI-
RA.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria, uma vez cum-
prida a obrigação estabelecida na Lei nº 10.147.

B – Requerimentos
Da Srª Laura Carneiro e outros, que “requerem, com 
fundamento no art. 24 IV, do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados, o comparecimento do Sr. Ségio 

Machado Rezende, Ministro da Ciência e tecnologia, a 
esta Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização a fim de prestar esclarecimentos acerca 
da Execução Orçamentária do exercício de 2005, em 
especial no que se refere a contratos e convênios fir-
mados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia com or-
ganizações governamentais e não-governamentais.
Do Sr. Pauderney Avelino e outros, que “requerem, 
com fundamento no art. 24, VII, do regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, o comparecimento do Sr. 
Alfredo Pereira do Nascimento, Ministro de Estado 
dos Transportes, a esta Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização a fim de prestar 
esclarecimento acerca das obras emergenciais da ro-
dovias federais”.
Da Srª Rose de Freitas e outros, que “solicita seja con-
vocado o Senhor Ministro de Estado da Educação, a 
fim de prestar esclarecimentos sobre a execução or-
çamentária do exercício de 2005.”
Do Sr. Pauderney Avelino, que “requer, com fundamento 
no art. 166, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, e 
no art. 2º, § 2º, inciso IV, da Resolução nº 01/2001-CN, 
diante das recentes notícias divulgadas pela imprensa 
de possíveis irregularidades na execução orçamentária 
do Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segu-
rança nas Rodovias de Todo o País, com investimen-
tos da ordem de R$ 440 milhões, a chamada opera-
ção tapa-buracos, se digne a adotar as providências 
necessárias no sentido de que seja designado comitê 
integrado por membros desta Comissão para reali-
zar, com o apoio de técnicos da CMO e do Tribunal 
de Contas da União – TCU, inspeções de diligências 
com vistas à verificação da correta aplicação dos re-
cursos públicos”.
Do Sr. Ricardo Barros, que “requer a convocação da 
Senhora Ministra de Estado Chefe da Casa Civil para 
ouvir explicações sobre o envolvimento daquela pasta 
com a GEAP-Fundação de Seguridades Social.”

C – 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: 8º dia
Último Dia: 01/02/2006
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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.”

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (2 DIAS ÚTEIS)

Decurso: 1º dia
Último Dia: 27/01/2006

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, referente ao 
AVISO Nº 01/2006-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional informações acerca das Obras de Implanta-
ção do Sistema de Trens Urbanos do Distrito Federal, 
esclarecendo que não há impedimentos para que a 
referida obra receba recursos oriundos do Orçamento 
Geral da União no exercício de 2006”.
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA 
ÀS COMISSÕES 

EM 25/01/2006: 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática: 

PROJETO DE LEI Nº 6.474/2006 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.504/2001 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.943/2005 
PROJETO DE LEI Nº 6.433/2005 
PROJETO DE LEI Nº 6.470/2006 
PROJETO DE LEI Nº 6.477/2006 
PROJETO DE LEI Nº 6.482/2006 
Comissão de Defesa do Consumidor: 

PROJETO DE LEI Nº 6.462/2005 
PROJETO DE LEI Nº 6.481/2006 
Comissão de Educação e Cultura: 

PROJETO DE LEI Nº 6.476/2006 
PROJETO DE LEI Nº 6.484/2006 
Comissão de Finanças e Tributação: 

PROJETO DE LEI Nº 6.438/2005 
PROJETO DE LEI Nº 6.451/2005 
PROJETO DE LEI Nº 6.455/2005 
PROJETO DE LEI Nº 6.460/2005 
PROJETO DE LEI Nº 6.472/2006 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional: 

MENSAGEM Nº 852/2005 
Comissão de Seguridade Social e Família: 

PROJETO DE LEI Nº 6.454/2005 
PROJETO DE LEI Nº 6.473/2006 
Comissão de Viação e Transportes: 

PROJETO DE LEI Nº 6.450/2005 
PROJETO DE LEI Nº 6.459/2005 
PROJETO DE LEI Nº 6.480/2006 

(Encerra-se a sessão à 20 horas e 54 
minutos.)

PARECERES

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 536-C, DE 1997

REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE DIS-
CUSSÃO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 536-B, DA DE 1997, que “dá nova redação 
aos arts. 23, 30, 206 e 212 da Constituição Federal 
e ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e acrescenta § 5º ao art. 211 da Consti-
tuição Federal”.

SUMÁRIO

I – Parecer da Relatora
II – Emendas de Redação da Relatora (4)
III – Parecer da Comissão
IV – Redação para o segundo turno de discus-

são

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO Nº 536-B, DE 1997, 

DO SENHOR VALDEMAR COSTA NETO, 
QUE MODIFICA O ARTIGO 60 DO ATO DAS 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS” 
(ESTABELECENDO QUE A UNIÃO 

COMPLEMENTARÁ OS RECURSOS 
DOSFUNDOS DE MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN-
TAL 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). (DESENVOLVI-

MENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL)

I – Relatório

A Proposta de Emenda à Constituição em exa-
me, de iniciativa do Senhor Valdemar Costa Neto e 
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outros Deputados, bem como as propostas de emen-
da à Constituição a ela apensadas, quais sejam: 
PECs nºs 312/00, 415/01, 105/03 (160/03), 190/03, 
216/03 (247/04), 415/05), oferecem nova redação 
aos arts. 23, 30, 206 e 212 da Constituição Federal 
e ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e acrescenta § 5º ao art. 211 da Cons-
tituição Federal.

Tais propostas têm como principal preocupação 
estabelecer mecanismos permanentes de financia-
mento do ensino básico, incluindo-se neste contex-
to a valorização do magistério e dos demais profis-
sionais da educação, avançando significativamente 
neste sentido com a substituição oportuna do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fun-
damental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, 
de natureza contábil, criado pela Emenda Constitu-
cional nº 14, de 1996, pelo Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Educação – FUNDEB, de 
natureza contábil, ambos no âmbito de cada Estado 
e do Distrito Federal.

A proposta de emenda à Constituição sob exame 
foi aprovada em primeiro turno no Plenário da Câmara 
dos Deputados, a partir do substitutivo aqui adotado, 
com as modificações decorrentes de emenda aglu-
tinativa apresentada pelo nobre Deputado Eduardo 
Cunha e prontamente acatada por todas as lideranças 
partidárias, cujo teor está retratado no novo § 6º do 
art. 212 da Constituição, na redação dada pelo art. 5º 
da proposição, e na parte final do inciso IV do art. 6º 
do ADCT, na redação que lhe foi dada pelo art. 6º do 
Substitutivo aprovado.

Nesta oportunidade, a proposição retorna a esta 
Comissão Especial para elaboração da redação para 
segundo turno.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

A matéria aqui tratada, de inquestionável rele-
vância para o País, ao fomentar o desenvolvimento 
do ensino básico, desde a educação infantil, já nas 
creches, até o ensino médio, foi aprovada nas comis-
sões em que foi examinada, culminando com a sua 
aprovação em primeiro turno no Plenário da Câmara 
dos Deputados.

Não obstante, em função da técnica legislativa, 
observamos a necessidade de propor quatro emen-
das de redação.

A primeira tem o objetivo de substituir o teor da 
ementa da proposição de modo a compatibilizá-la com 
as alterações processadas no texto constitucional du-

rante a tramitação da matéria nesta Comissão e no 
Plenário da Câmara.

A segunda, para incluir o preâmbulo que tradi-
cionalmente é colocado nas propostas de emenda à 
Constituição Federal para dar como promulgada a mu-
dança que se quer fazer no texto constitucional.

A terceira cuida de corrigir a remissão feita no art. 
5º da proposição às alterações, promovidas no Plená-
rio, no art. 212 da Constituição Federal para incorporar 
o § 6º no citado artigo.

A quarta mudança, de natureza redacional, diz 
respeito à substituição da expressão “promulgação” 
pelo termo “publicação” no art. 8º, que trata da vigên-
cia da emenda.

Por todo o exposto, conclamamos os Nobres Pa-
res a votar pela aprovação da Proposta de Redação 
para o Segundo Turno de Discussão da PEC nº 536-B, 
de 1997, com as emendas nºs 1, 2, 3 e 4, em anexo.

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tada Iara Bernardi, Relatora.

EMENDA DE REDAÇÃO Nº 1

Dê-se à ementa da pro-
posição a seguinte redação:

“Dá nova redação aos arts. 23, 30, 206 
e 212 da Constituição Federal e ao art. 60 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias e acrescenta § 5º ao art. 211 da Consti-
tuição Federal”.

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. _ Depu-
tada Iara Bernardi, Relatora.

 
EMENDA DE REDAÇÃO Nº 2

Introduza-se o seguinte preâmbulo à 
proposição:

“AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS E DO SENADO FEDERAL, nos ter-
mos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, 
promulgam a seguinte emenda ao texto cons-
titucional:”

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. _ Depu-
tada Iara Bernardi, Relatora.

EMENDA DE REDAÇÃO Nº 3

Dê-se ao caput do art. 5º da proposi-
ção a seguinte redação:

Art. 5º O art. 212 da Constituição Fe-
deral passa a vigorar com as seguintes mo-
dificações:”

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. _ Depu-
tada Iara Bernardi, Relatora.
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EMENDA DE REDAÇÃO Nº 4

Substitua-se a expressão “promulgação” pelo 
termo “publicação” no art. 8º, que trata da vigência 
da emenda.

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. _ Depu-
tada Iara Bernardi, Relatora.

Parecer da Comissão

A Comissão Especial destinada a proferir pare-
cer à Proposta de Emenda à Constituição nº 536-A, 
de 1997, do Sr. Valdemar Costa Neto, que “modifica o 
artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias” (estabelecendo que a União complementará 
os recursos dos Fundos de Manutenção e Desenvol-
vimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério, de modo a que seja atingido o valor míni-
mo por aluno definido nacionalmente e não haja re-
dução 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 Constitui-
ção Federal), e apensadas, em reunião ordinária rea-
lizada hoje opinou, por unanimidade, pela aprovação 
da Redação para o Segundo Turno de Discussão, na 
conformidade com a Redação do Vencido, nos termos 
do Parecer da Relatora, Deputada lara Bernardi.

Participaram da votação, os Deputados e Depu-
tadas Antenor Naspolini, Antônio Carlos Biffi, Carlos 
Abicalil, Celcita Pinheiro, Eduardo Cunha, Eduardo 
Seabra, Fátima Bezerra, Iara Bernardi, Inaldo Leitão, 
Lincoln Portela, Lobbe Neto, Luiz Carreira, Maria do 
Rosário, Paes Landim, Paulo Rubem Santiago, Rogério 
Teófilo, Severiano Alves, Vilmar Rocha, Waldemir Moka 
_ titulares, Carlos Nader, Fernando de Fabinho, Luiz 
Bittencourt e Luiz Carlos Hauly - suplentes.

Sala das Comissões, 25 de janeiro de 2006. _ 
Deputado Severino Alves, Presidente _ Deputada 
Iara Bernardi, Relatora.

REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO 
DE DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO Nº 536-B, DE 1997

Dá nova redação aos arts. 23, 30, 206 
e 212 da Constituição Federal e ao art. 60 
do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e acrescenta § 5º ao art. 211 
da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O parágrafo único do art. 23 da Constitui-
ção Federal passa seguinte redação:

“Parágrafo único. Leis complementares fixarão 
normas para a cooperação entre a União e os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vis-
ta 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 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 fixação 
de prazo para a elaboração ou adequação de planos 
de carreira dos profissionais da educação básica, no 
âmbito do Distrito Federal, dos Estados e dos Muni-
cípios.”

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. (NR)
Art. 5º O art. 212 da Constituição 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)

§ 6º As cotas estaduais e municipais da 
arrecadação da contribuição social do salário-
educação serão distribuídas proporcionalmente 
ao número de alunos matriculados na educa-
ção básica nas respectivas redes públicas de 
ensino. (NR)
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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 arti-
go, na forma do art. 211 da Constituição Fe-
deral, é asse gurada mediante a criação, no 
âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, 
de um Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento 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 Constitui-
ção Federal, e distribuídos entre cada Estado 
e seus Municípios, proporcionalmente ao nú-
mero de alunos das diversas etapas e moda-
lidades 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, vedada a utilização dos 
recursos a que se refere o § 5º do art. 212 da 
Constituição Federal;

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 1 
será destinada ao pagamento dos profissio-
nais do magistério da educação básica em 
efetivo exercício.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, observados os parâmetros estabelecidos 
neste artigo, ajustarão progressivamente, em um prazo 
de cinco anos, suas contribuições ao Fundo, de forma 
a garantir um padrão mínimo de qualidade de ensino, 
definido nacionalmente.

§ 2º Para efeito de distribuição de recursos dos 
Fundos a que se refere o inciso 1 do caput, levar-se-á 
em conta a totalidade das matrículas no ensino fun-
damental 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 segun-
do ano, três quartos das matriculas no terceiro ano e 
a totalidade das matriculas a partir do quarto.

§ 3º A porcentagem dos recursos de constitui-
ção dos Fundos, conforme o inciso II do caput, será 
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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, alí-
neas “a” e “b, e inciso II, da Constituição Fe-
deral:

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 Constitui-
ção 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 valores da complementação da União 

a que se referem as alíneas “b”, ‘c” e “d” do in-
ciso V do caput serão atualizados, anualmen-
te, a partir da promulgação desta emenda, por 
meio do índice oficial da inflação.

§ 5º Os recursos recebidos à conta dos 
fundos instituídos no inciso 1 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 en-
sino fundamental, no âmbito do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica -FUN-
DEB, não poderá ser inferior ao valor mínimo fixado 
nacionalmente no ano anterior ao da vigência desta 
emenda.

Art. 8º Esta Emenda Constitucional entra em vigor 
na data de sua publicação, mantidos os efeitos do art. 
60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 

14, de 1996, até o inicio da vigência dos Fundos nos 
termos desta Emenda Constitucional.

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Severiano Alves, Presidente, Deputada Iara 
Bernardi, Relatora.

II PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 199-C, DE 2003

REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE DIS-
CUSSÃO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 199-B, DE 2003, que “altera a redação 
da alínea “b” e acrescenta a 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”.

SUMÁRIO

I – Parecer da Relatora
II – Emendas de Redação da Relatora (2)
III – Parecer da Comissão
IV – Redação para o segundo turno de discus-

são

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA 
A PROFERIR PARECER Á PROPOSTA 

 DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N0 199-B,  
DE 2003,DO SENADO FEDERAL, QUE “ALTERA 

A REDAÇÃO DA ALÍNEA ‘B’ E ACRESCENTA 
 A ALÍNEA ‘C’ AO INCISO XXIII DO ART. 21,  

E INCISO V DO ART. 177 DA CONSTITUIÇÃO 
 FEDERAL, PARA EXCLUIR DO MONOPÕLIO 

 DA UNIÃO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO 
E UTILIZAÇÃO DE RADIOISÓTOPOS  
DE MEIA-VIDA CURTA, PARA USOS 

MÉDICOS,AGRICOLA E INDUSTRIAIS”.  
(RADIOISÓTOPOS)

I –  Relatório

A Proposta de Emenda à Constituição em exame, 
de iniciativa do Senador Jorge Bornhausen e outros 
senadores, propõe alterações nos arts. 21 e 177 da 
Constituição Federal.

No art. 21, são propostas a alteração da redação 
da alínea b e a inserção de alínea c, do inciso XXIII, 
remunerando a atual alínea c como d. A redação pro-
posta para a alínea b retira os termos concessão e ati-
vidades análogas, e acrescenta a autorização para a 
comercialização de radioisótopos para usos médicos, 
agrícolas e industriais. A nova alínea c abre a possibili-
dade da produção e comercialização de radioisótopos 
de meia-vida curta, sob o regime de permissão, além 
da utilização já permitida.

No art. 177, a proposição altera a redação do in-
ciso V do caput, para flexibilizar o monopólio da União 
sobre os radioisótopos de meia-vida curta.
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Aprovada por unanimidade no Senado, nos dois 
turnos, a proposição foi encaminhada à Câmara Fe-
deral.

Examinada pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania – CCJC, a admissibilidade da 
PEC foi aprovada pela unanimidade dos integrantes 
daquela comissão.

Instalada a presente comissão especial, em reu-
nião realizada no dia 22 de junho de 2005, a comissão 
opinou pela aprovação da PEC em exame, nos termos 
do parecer da relatora, Deputada Kátia Abreu.

Aprovada em primeiro turno no Plenário da Câ-
mara dos Deputados, a proposição retoma a esta 
comissão especial para elaboração da redação para 
segundo turno.

Estando a Deputada Kátia Abreu impedida de 
comparecer por razões de saúde, a Deputada Laura 
Carneiro foi designada relatora substituta.

É o relatório.

II – Voto da Relatora Substituta

De indubitável relevância para fomentar o desen-
volvimento da medicina, da agricultura e da indústria 
nacional a exclusão do monopólio da União da produ-
ção, comercialização e utilização de radioisótopos de 
meia-vida curta, a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 199-B, de 2003, foi aprovada nas diversas instâncias 
em que foi examinada.

Não obstante, em função da técnica legislativa, 
observamos a necessidade de propor duas emendas 
de redação.

A primeira, com o objetivo de substituir, no art. 
1º da proposição, a qualificação do radioisótopo de 
meia-vida curta, que é feita em algarismo arábico e 
por extenso, entre parênteses, e deveria ser feita ape-
nas por extenso.

A segunda, para incluir o art. 3º estabelecendo 
a cláusula de vigência da proposição.

Por todo o exposto, conclamamos os Nobres Pa-
res a votar pela aprovação da Proposta de Redação 
para o Segundo Turno de Discussão da PEC nº 199-B, 
de 2003, com as Emendas nos 1 e 2, em anexo.

Sala da Comissão, 24 de janeiro de 2006. – Depu-
tada Laura Carneiro, Relatora Substituta.

EMENDA DE REDAÇÃO Nº 1

Dê-se ao art. 1º da proposição a se-
guinte redação:

“Art. 1º O art. 21 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21. ...... ................... ........................
.................... ...................... ....................
XXIII – ........ .................. ........................

.................... ...................... ....................
b) sob regime de permissão, são autori-

zadas a comercialização e a utilização de ra-
dioisótopos para a pesquisa e usos médicos, 
agrícolas e industriais;

c) sob regime de permissão, são autori-
zadas a produção, comercialização e utilização 
de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior 
a duas horas;

d) a responsabilidade civil por danos nu-
cleares independe da existência de culpa.

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

Sala da Comissão, 24 de janeiro de 2006. – Depu-
tada Laura Carneiro, Relatora Substituta.
EMENDA DE REDAÇÃO Nº 2
Acrescente-se o art. 3º à proposição com a seguinte 
redação:
“Art. 3º Esta emenda constitucional entra em vigor na 
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 24 de janeiro de 2006. – Deputada 
Laura Carneiro, Relatora Substituta.

PARECER DA COMISSÃO

A comissão especial destinada a proferir pare-
cer à Proposta de Emenda à Constituição nº 199-A, 
de 2003, do Senado Federal, 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”, em reunião ordinária, realizada 
hoje, opinou unanimemente pela aprovação da Reda-
ção para o Segundo Turno de Discussão em Plenário 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 199-B, de 
2003, nos termos do parecer da Relatora Substituta, 
Deputada Laura Carneiro.

Participaram da votação os Senhores Depu-
tados:

Dimas Ramalho, Presidente; Almerinda de Car-
valho, Costa Ferreira, Darcísio Perondi, Dr. Heleno, Íris 
Simões, Jamil Murad, João Grandão, Jorge Alberto, 
José Rocha, Laura Carneiro, Mário Assad Júnior, Má-
rio Heringer, Nelson Meurer, Nelson Trad, Remi Trinta, 
Ronaldo Caiado e Simão Sessim.

Sala da Comissão, 24 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Dimas Ramalho, Presidente – Deputada Laura 
Carneiro, Relatora Substituta.

REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE DIS-
CUSSÃO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 199-B, DE 2003, que “altera a redação 
da alínea b e acrescenta a alínea c ao inciso XXIII 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 04599 

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”.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O art. 21 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21. ..............................
.............. ...................... ..........................
XXIII – ..... .................. ...........................
................. ...................... .......................
b) sob regime de permissão, são autori-

zadas a comercialização e a utilização de ra-
dioisótopos para a pesquisa e usos médicos, 
agrícolas e industriais;

c) sob regime de permissão, são autori-
zadas a produção, comercialização e utilização 
de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior 
a duas horas;

d) a responsabilidade civil por danos nu-
cleares independe da existência de culpa.

................. .................. .................“ (NR)
Art. 2º O art. 177 da Constituição Federal 

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 177. .... .................. .........................
................... ...................... ..................... 
V – a pesquisa, a lavra, o enriquecimen-

to, o reprocessamento, a industrialização e o 
comércio de minérios e minerais nucleares e 
seus derivados, com exceção dos radioisó-
topos cuja produção, comercialização e uti-
lização poderão ser autorizadas sob regime 
de permissão, conforme art. 21, inciso XXIII, 
alíneas b e c.

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

Art. 3º Esta emenda constitucional entra vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 24 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Dimas Ramalho, Presidente – Deputada Laura 
Carneiro, Relatora Substituta.

PROJETO DE LEI Nº 1.249-B, DE 2003 
(Do Sr. Carlos Nader)

Torna obrigatório a construção de pré-
dios destinados ao ensino fundamental e de 
praças de esporte nos conjuntos habitacio-
nais construídos para população de baixa 
renda; tendo pareceres da Comissão de De-

senvolvimento Urbano, pela aprovação des-
te, da emenda apresentada na Comissão, 
e dos de nºs 1.466/03, 4.216/04 e 4.930/05, 
apensados, com substitutivo (relator: DEP. 
PASTOR FRANKEMBERGEN); e da Comis-
são de Educação e Cultura, pela aprova-
ção deste e dos de nºs 1.466/03, 4.216/04 e 
4.930/05, apensados, com substitutivo (re-
latora: DEP. FÁTIMA BEZERRA).

Despacho: Às Comissões de: Desen-
volvimento Urbano; Educação e Cultura; Fi-
nanças e Tributação; e Constituição e Justiça 
e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

AprecIAÇÃO: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24, 
II

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA

I – Relatório

Este Projeto de Lei determina a inclusão de pra-
ça de esportes e de edifício para o funcionamento de 
escola de ensino fundamental nos projetos de con-
juntos habitacionais planejados para a população de 
baixa renda. Caso essas especificações não constem 
do projeto, o agente financiador não poderá aprovar 
o crédito. Além disso, se houver descumprimento do 
projeto durante sua execução, o agente financiador 
deverá suspender o crédito até que as obras sejam 
regularizadas. 

A proposição foi distribuída para as Comissões 
de Desenvolvimento Urbano e Interior, Educação e 
Cultura, Turismo e Desporto, Finanças e Tributação, 
Constituição e Justiça e de Cidadania. 

Na Comissão de Desenvolvimento Urbano e In-
terior, o Deputado Rogério Silva apresentou emenda 
que estabelece o prazo de cento e vinte dias para o 
início da vigência da lei.

O relator naquela Comissão, Deputado Pastor 
Frankembergen, apresentou substitutivo com melhor 
técnica legislativa, qual seja a de incluir seu texto no 
Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/2001.

Antes da votação final, apensaram-se a este 
Projeto de Lei o PL nº 1.466/2003, que “estabelece 
a obrigatoriedade de inclusão de creche nos conjun-
tos residenciais financiados pelo Sistema Financeiro 
de Habitação com quinhentas moradias ou mais”; o 
PL nº 4.216/2004, “que dispõe sobre a inclusão de 
quadras poliesportivas nos projetos de construção de 
novos loteamentos públicos”; e o PL nº 4.930/2005, 
“que dispõe sobre a construção de creches em con-
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junto habitacional construído com recursos” ou finan-
ciamento públicos.

O substitutivo aprovado na Comissão de Desen-
volvimento Urbano e Interior acrescenta dois parágrafos 
ao art. 2º da Lei nº 10.257/2001, com o seguinte teor: 
“a aprovação de financiamento público para a constru-
ção de conjuntos habitacionais de grande porte desti-
nados à população de baixa renda fica condicionada 
à inclusão, no projeto, de praça de esportes, creche 
e edificação destinada ao ensino fundamental, sendo 
garantido ao Poder Público responsável o financiamen-
to dos equipamentos mencionados nas mesmas con-
dições do financiamento das unidades habitacionais.” 
Essa obrigatoriedade não se aplica “quando houver 
equipamentos de uso coletivo equivalentes aos citados 
disponíveis a uma distância de até dois quilômetros do 
conjunto habitacional proposto.”

Na Comissão de Educação e Cultura, o projeto 
não recebeu emendas no prazo regimental. 

É o relatório.

II – Voto da Relatora

Esta proposição tem por objetivo incluir disposi-
tivos no Estatuto da Cidade que atendam às diretrizes 
de urbanização de áreas ocupadas por população de 
baixa renda mediante o estabelecimento de normas 
especiais de urbanização e edificação, e de garantia do 
direito a cidades sustentáveis, entendido também como 
o direito aos serviços públicos adequados às necessi-
dades da população e às características locais.

É meritória a preocupação com o acesso da po-
pulação de baixa renda dos novos conjuntos habita-
cionais financiados pelo Poder Público aos serviços 
públicos tais como creche e ensino fundamental. De 
fato, a política urbana deve ter o objetivo de ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 
como estabelece o art. 2º do Estatuto da Cidade. O 
ensino fundamental é obrigatório, direito público sub-
jetivo de todo cidadão, e a educação infantil está pre-
vista na Constituição Federal como direito das crianças 
de 0 a 6 anos. 

Ressaltamos, no entanto, que a construção de 
edifícios para o funcionamento de creche e escola nos 
conjuntos habitacionais, nos termos das proposições 
examinadas, não constitui garantia da prestação des-
ses serviços públicos. Isso dependerá muito mais dos 
recursos humanos e logísticos de que o sistema mu-
nicipal de ensino ou, na sua falta, o sistema estadual 
dispõe. Por isso, qualquer iniciativa do Poder Público 
no sentido de promover o acesso à creche e ao ensi-
no obrigatório deve prever ao menos a parceria com 
esses sistemas. 

A necessidade dessa cooperação se mostra mais 
evidente quando aprofundamos a análise do teor do 
substitutivo aprovado na Comissão de Desenvolvimento 
Urbano e Interior. Ele determina que os projetos apro-
vados devem conter creche e edifício para escola de 
ensino fundamental quando não houver essa infra-es-
trutura a menos de dois quilômetros do conjunto ha-
bitacional proposto. Essa medida é dispensável, por 
exemplo, nos municípios cuja legislação educacional 
prevê transporte escolar público para os alunos dos 
cursos regulares de ensino fundamental que moram há 
mais de dois quilômetros de distância da escola. Nesse 
caso, o sistema municipal de ensino já se organizou 
de forma a garantir o acesso à escola aos alunos que 
residem distante dela.

Para evitar esse tipo de impropriedade, apresen-
tamos, para apreciação desta Comissão de Educação 
e Cultura, novo substitutivo, que respeita a competên-
cia dos sistemas de ensino e a autonomia garantida 
a eles pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB; ao mesmo tempo em que sugere a 
cooperação entre os governos e os demais setores 
da sociedade no processo de urbanização, de forma 
a que seja alcançado o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade.

Diante do exposto, voto pela aprovação dos Proje-
tos de Lei nº 1.249/2003, 1.466/2003 e 4.930/2005, de 
autoria do ilustre Deputado Carlos Nader, e do Projeto 
de Lei nº 4.216/2004, de autoria do nobre Deputado Lin-
coln Portela, nos termos do substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 24 de agosto de 2005. – Depu-
tada Fátima Bezerra, Relatora.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
Nº 1.249, DE 2003

Altera a Lei nº 10.257, de 10 de Julho 
de 2001, para tornar obrigatória a constru-
ção de praças de esporte e a previsão de 
espaço para a edificação de estabelecimen-
tos escolares da educação infantil e ensino 
fundamental nos projetos de conjuntos ha-
bitacionais destinados à população de baixa 
renda financiados por recursos públicos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 10.257, de 10 de Ju-

lho de 2001, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
parágrafos:

“Art. 2º  ..................................................
§ 1º A aprovação de financiamento públi-

co para projetos de construção de conjuntos 
habitacionais de grande porte destinados à 
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população de baixa renda fica condicionada 
ao seguinte:

I – inclusão de praça de esportes no 
projeto quando não houver similar disponível 
a uma distância de até dois quilômetros do 
conjunto habitacional proposto;

II – previsão, no projeto, de espaço para 
a construção de estabelecimentos de educa-
ção infantil e ensino fundamental, quando o 
sistema de ensino municipal ou, na sua falta, 
o sistema de ensino estadual não dispuser 
de infra-estrutura adequada para absorver a 
demanda da clientela dessas etapas da edu-
cação básica que irá residir no conjunto habi-
tacional proposto.

§ 2º Fica garantido ao Poder Público res-
ponsável o financiamento dos equipamentos 
mencionados no parágrafo anterior nas mes-
mas condições do financiamento das Unidades 
Habitacionais.” (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor após decorridos 
cento e vinte dias de sua publicação oficial.

Sala da Comissão, 24 de agosto de 2005. – Depu-
tada Fátima Bezerra, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 1.249/2003, o PL 1466/2003, o PL 
4216/2004, e o PL 4930/2005, apensados, com subs-
titutivo, nos termos do Parecer da Relatora, Deputada 
Fátima Bezerra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Paulo Delgado – Presidente, Celcita Pinheiro e 

João Correia – Vice-Presidentes, Antenor Naspolini, 
Antônio Carlos Biffi, César Bandeira, Clóvis Fecury, 
Gastão Vieira, Geraldo Resende, Iara Bernardi, Ivan 
Paixão, Ivan Valente, Lobbe Neto, Murilo Zauith, Neu-
ton Lima, Neyde Aparecida, Nice Lobão, Nilson Pinto, 
Onyx Lorenzoni, Osvaldo Biolchi, Paulo Rubem San-
tiago, Ricardo Izar, Rogério Teófilo, Carlos Abicalil, 
Carlos Nader, Dr. Heleno, Humberto Michiles, Jefferson 
Campos, Márcio Reinaldo Moreira, Paulo Magalhães, 
Severiano Alves e Zé Lima.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2005. – 
Deputado Paulo Delgado, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 6.164-A, DE 2005 
(Da Sra. Maria Lúcia Cardoso)

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 ener-
gia elétrica aplicarem, no mínimo, cinqüenta 
centésimos por cento de sua receita opera-
cional líquida em programas de eficiência 
energética no uso final; tendo parecer da 
Comissão de Minas e Energia, pela aprova-
ção, com emendas (relator: DEP. B. SÁ).

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

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

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO 
DE MINAS E ENERGIA

I – Relatório

A presente proposição pretende modificar a Lei no 
9.991, de 2000, prorrogando por cinco anos, até 31 de 
dezembro de 2010, a obrigação de as concessionárias 
e permissionárias de distribuição de energia elétrica 
aplicarem, no mínimo, cinqüenta centésimos por cento 
de sua receita operacional líquida tanto para pesquisa 
e desenvolvimento, como para programas de eficiência 
energética na oferta e no uso final da energia.

Em sua justificação a ilustre autora lembra que 
a redação atual da Lei 9.991, de 2000, prevê que, até 
dezembro de 2005, as distribuidoras de energia elétri-
ca devem aplicar 0,50% da receita operacional líquida 
em programas de pesquisa e desenvolvimento e 0,50% 
em eficiência energética. Mas ressalta que, a partir de 
2006, o percentual a ser aplicado em eficiência ener-
gética deverá ser reduzido para 0,25%.

Avalia que o setor elétrico brasileiro ainda não 
pode se dar ao luxo de reduzir os recursos dirigidos ao 
aumento da eficiência. Isso porque entende que muito 
ainda há que ser feito nesse campo, apesar dos bons 
resultados até hoje obtidos. Segundo dados que apre-
sentou, existe um potencial de economia de energia de 
cerca de 18.500 GWh/ano, que é quatro vezes e meia 
superior aos 4.000 GWh/ano já alcançados.

Considera ainda que os investimentos em efici-
ência energética proporcionam a otimização do uso 
dos recursos técnicos e econômicos do setor, levan-
do à redução das tarifas aos consumidores finais e 
à diminuição dos impactos ambientais associados à 
produção de energia elétrica.

Cumpre informar que a Comissão de Minas e 
Energia é a primeira a se manifestar sobre a matéria, 
que será ainda apreciada pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, em caráter conclusivo. 
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Comunico também que, no decorrer do prazo regimen-
tal, não foram apresentadas emendas.

II – Voto do Relator

Entendo que a proposta em análise reveste-se 
de grande interesse público, devendo, na realidade, 
ser considerada indispensável.

Hoje são cada vez maiores as dificuldades para 
se implementar projetos de geração de energia elétri-
ca, devido, principalmente, à questões relacionadas 
ao licenciamento ambiental. Sendo assim, a energia 
economizada pelos investimentos em eficiência ener-
gética torna-se elemento fundamental para se atender 
a crescente demanda por eletricidade, contribuindo 
para evitarmos racionamentos futuros. E isso a um 
custo bastante compensador, pois a energia econo-
mizada é mais barata que a obtida a partir de novos 
projetos de geração.

Além de reduzir a necessidade de implantação 
de novas usinas, a racionalização do uso da eletrici-
dade também diminui os investimentos exigidos para 
reforço dos sistemas de transmissão e distribuição de 
energia elétrica.

Para o consumidor final, o aumento da eficiên-
cia resulta em menores contas de energia, alivian-
do o apertado orçamento doméstico das famílias 
brasileiras.

Tudo isso de forma totalmente limpa, sem cau-
sar impactos ambientais negativos. Não são produzi-
dos alagamentos, gases de efeito estufa ou resíduos 
perigosos.

Por conseguinte, todos os benefícios menciona-
dos só nos podem levar a apoiar o projeto.

Entretanto, entendo apropriado adequar o inci-
so III do artigo 1o da Lei 9.991, de 2000, à alteração 
de prazo objeto da proposição. Assim, também se faz 
necessário modificar o texto que compõe a ementa do 
projeto de lei.

Em razão do exposto, votamos pela aprovação 
do Projeto de Lei no 6.164, de 2005, com as quatro 
emendas anexas.

Sala da Comissão, 20 de janeiro de 2006. – Depu-
tado B. SÁ, Relator.

EMENDA Nº 1

Altere-se a Ementa do Projeto para 
“altera os incisos I e III do art. 1º, e o in-
ciso I do art. 5º da Lei nº 9.991, de 24 de 
julho de 2000, prorrogando até 31 de de-
zembro de 2010 a obrigação de as con-
cessionárias e permissionárias de servi-
ços públicos de distribuição de energia 
elétrica aplicarem, no mínimo, cinqüenta 

centésimos por cento de sua receita ope-
racional líquida tanto para pesquisa e de-
senvolvimento, como para programas de 
eficiência energética na oferta e no uso 
final da energia”.

Sala da Comissão, 20 de janeiro de 2006. – Depu-
tado B. SÁ, Relator.

EMENDA Nº 2

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

“Art. 1º Os incisos I e III do art. 1º da Lei 
nº 9.991, de 24 de julho de 2000, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 1º ...................................................
 ..............................................................
I – até 31 de dezembro de 2010, os per-

centuais mínimos definidos no caput deste ar-
tigo serão de cinqüenta centésimos por cento, 
tanto para pesquisa e desenvolvimento, como 
para programas de eficiência energética na 
oferta e no uso final da energia;

II –  ........................................................
 ..............................................................
III – a partir de 1º de janeiro de 2011, 

para as concessionárias e permissionárias 
cuja energia vendida seja inferior a 1.000 GWh 
por ano, o percentual mínimo a ser aplicado 
em programas de eficiência energética no 
uso final poderá ser ampliado de vinte e cin-
co centésimos por cento para até cinqüenta 
centésimos;

 ....................................................  (NR)”
Sala da Comissão, 20 de janeiro de 2006. – Depu-

tado B. SÁ, Relator.

EMENDA Nº 3

Dê-se a seguinte redação ao art. 2º 
do Projeto:

“Art. 2º O inciso I do art. 5º da Lei nº 9.991, 
de 24 de julho de 2000, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

‘Art. 5º ...................................................
 ..............................................................
I – os investimentos em eficiência ener-

gética, previstos no art. 1º, serão aplicados de 
acordo com regulamentos estabelecidos pela 
Aneel, conforme diretrizes a serem estabele-
cidas pelo MME;

 ................................................ .....(NR)”
Sala da Comissão, 20 de janeiro de 2006. – Depu-

tado B. SÁ, Relator.
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EMENDA Nº 4

Acrescente-se o art. 3º ao Projeto, com a se-
guinte redação:

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

Sala da Comissão, 20 de janeiro de 2006. – Depu-
tado B. SÁ, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Minas e Energia, em reunião or-
dinária realizada hoje, aprovou, com emendas, o Pro-
jeto de Lei nº 6.164/2005, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado B. Sá, tendo sido rejeitado o desta-
que da Emenda nº 3 deste, requerido pelo Deputado 
Betinho Rosado, ficando mantido, destarte, o Parecer 
do Relator na sua forma integral.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Nicias Ribeiro – Presidente, Paulo Feijó, Rose de 

Freitas e Nelson Meurer – Vice-Presidentes, Airton Ro-
veda, B. Sá, Betinho Rosado, Dr. Heleno, Fernando Fer-
ro, Gervásio Silva, José Santana de Vasconcellos, Luiz 
Bassuma, Luiz Sérgio, Marcus Vicente, Mauro Passos, 
Pastor Amarildo, Romel Anizio, Salvador Zimbaldi, Tatico, 
Edinho Bez, Marinha Raupp e Maurício Rabelo.

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Nicias Ribeiro, Presidente.

EMENDA Nº 1, ADOTADA PELA 

COMISSÃO AO PROJETO DE LEI 
Nº 6.164/2005

Altere-se a Ementa do Projeto para “al-
tera os incisos I e III do art. 1º, e o inciso I 
do art. 5º 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 cen-
to de sua receita operacional líquida tanto 
para pesquisa e desenvolvimento, como 
para programas de eficiência energética na 
oferta e no uso final da energia”.

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Nicias Ribeiro, Presidente.

EMENDA Nº 2, ADOTADA PELA 

COMISSÃO AO PROJETO DE LEI 
Nº 6.164/2005

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

“Art. 1º Os incisos I e III do art. 1º da Lei 
nº 9.991, de 24 de julho de 2000, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 1º ...................................................
 ..............................................................
I – até 31 de dezembro de 2010, os per-

centuais mínimos definidos no caput deste ar-
tigo serão de cinqüenta centésimos por cento, 
tanto para pesquisa e desenvolvimento, como 
para programas de eficiência energética na 
oferta e no uso final da energia;

II –  ........................................................
 ..............................................................
III – a partir de 1o de janeiro de 2011, 

para as concessionárias e permissionárias 
cuja energia vendida seja inferior a 1.000 GWh 
por ano, o percentual mínimo a ser aplicado 
em programas de eficiência energética no 
uso final poderá ser ampliado de vinte e cin-
co centésimos por cento para até cinqüenta 
centésimos;

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

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Nicias Ribeiro, Presidente.

EMENDA Nº 3, ADOTADA PELA 

COMISSÃO AO PROJETO DE LEI 
Nº 6.164/2005

Dê-se a seguinte redação ao art. 2º do Projeto:
“Art. 2º O inciso I do art. 5º da Lei nº 9.991, 

de 24 de julho de 2000, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

‘Art. 5º............. .................................. ....
. .......................................................... ...
I – os investimentos em eficiência ener-

gética, previstos no art. 1º, serão aplicados de 
acordo com regulamentos estabelecidos pela 
Aneel, conforme diretrizes a serem estabele-
cidas pelo MME;

... .................................................. (NR)”
Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-

tado Nicias Ribeiro, Presidente.

EMENDA Nº 4, ADOTADA PELA 

COMISSÃO AO PROJETO DE LEI 
Nº 6.164/2005

Acrescente-se o art. 3º ao Projeto, com a se-
guinte redação:

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

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Nicias Ribeiro, Presidente.



04604 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.938-A, DE 2005 

(Da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional) 

MENSAGEM Nº 141/2005

Aprova o texto do Tratado de Extra-
dição entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República 
da Guatemala, celebrado em Brasília, em 
20 de agosto de 2004; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação (relator: DEP. ANTONIO CARLOS 
BISCAIA).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Por meio da presente proposição, a Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) 
aprova o texto do Tratado de Extradição entre os Go-
vernos da República Federativa do Brasil e da Repú-
blica da Guatemala, celebrado em Brasília, em 20 de 
agosto de 2004.

Sobre o conteúdo do Tratado, é elucidativo o se-
guinte excerto do parecer da CREDN: 

“O art. 1 do compromisso internacional 
sob comento dispõe que, a requerimento de 
uma das Partes, a outra concordará em ex-
traditar qualquer pessoa que se encontre em 
seu respectivo território para ser processada, 
julgada ou para a execução de sentença pe-
nal condenatória.

Darão causa à extradição, independente 
da denominação, os atos tipificados como cri-
mes segundo as leis das Partes requerente e 
requerida, aos quais sejam atribuídos penas 
privativas de liberdade de duração máxima não 
inferior a dois anos. Quando a extradição solici-
tada recair sobre pessoa condenada, o Estado 
requerido somente a deferirá se o restante da 
pena a cumprir for de pelo menos um ano.

O item 4, do art. 2, dispõe sobre a extra-
dição fundada em delitos de natureza tributá-
ria, aduaneira e de controle de divisas. Nesse 
sentido, as Partes se comprometem a extraditar 

os que tenham praticado tais condutas, ainda 
que a legislação do Estado requerido não esta-
beleça o mesmo tipo de tributo ou não possua 
regulamentação tributária, aduaneira ou de 
evasão de divisas semelhante à estabelecida 
na legislação da Parte requerente.

O art. 3 do instrumento disciplina os casos 
em que não será concedida a extradição. Em 
primeiro lugar, cumpre ressaltar que a extradi-
ção não será concedida quando alicerçada em 
delito de natureza política. O texto não consi-
dera crimes políticos, além de outros previstos 
no art. 3: a) atentar contra a vida ou causar a 
morte de um Chefe de Estado ou de Governo, 
de outras autoridades nacionais e locais; b) 
genocídio, crimes de guerra ou delitos contra 
a humanidade; c) atos de natureza terrorista, 
assim considerados a tomada de reféns e o 
seqüestro de pessoas, atentados à bomba, ar-
mas de fogo ou outros explosivos e a captura 
ilícita de embarcações e aeronaves.

Também não será deferida a extradição, 
quando, pelo mesmo fato, a pessoa recamada 
estiver sendo processada, ou tiver sido con-
denada ou absolvida no território da Parte re-
querida pelo mesmo crime que fundamentar 
o pedido extradicional. Além disso, negar-se-á 
extradição caso a pessoa reclamada não possa 
mais ser punida, em função da prescrição da 
ação ou da pena, de acordo com a legislação 
interna de qualquer das Partes.

De outra parte, também será negado o 
pedido de extradição, quando a pessoa recla-
mada deva ser julgada, na Parte requerente, 
perante um Tribunal de exceção ou ad hoc, 
ou quando a Parte requerida tiver fundadas 
razões para crer que o pedido foi apresenta-
do com o objetivo de processar ou condenar 
a pessoa por motivo de raça, religião, sexo, 
nacionalidade ou opinião política.

É facultado a qualquer das Partes recusar 
a extradição de seus nacionais. Nesse caso, a 
pedido da Parte requerente a Parte requerida 
se compromete a promover os respectivos jul-
gamentos, nos termos do item 7, do art. 3.

Em nenhuma hipótese, será concedida 
extradição de pessoa menor de dezoito anos, 
ao tempo do cometimento do crime. Nesse 
caso, a Parte requerida deverá aplicar as me-
didas corretivas preceituadas aos fatos delitu-
osos praticados por menores inimputáveis. 

A pessoa extraditada não poderá ser 
entregue a terceiro país que a reclamar. Além 
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disso, ela não poderá ser processada ou julga-
da por outra infração cometida anteriormente, 
podendo a Parte requerente solicitar a exten-
são da extradição concedida.

Ao extraditando será garantida ampla 
defesa, a assistência de um defensor e, se 
necessário, a presença um intérprete, de acor-
do com as legislações internas das Partes. 
Em qualquer hipótese, não será aplicada ao 
extraditando pena de morte ou perpétua pri-
vativa de liberdade.

O pedido de extradição deverá ser apre-
sentado por via diplomática. As peças e docu-
mentos encaminhados pela Parte requeren-
te deverão conter a indicação precisa do fato 
imputado, a data e o lugar onde foi praticado, 
dados ou antecedentes necessários à identifi-
cação da pessoa reclamada, cópia dos textos 
da lei aplicados à espécie, bem como as dispo-
sições legais referentes à prescrição da ação 
penal ou da condenação. Os documentos que 
acompanham o pedido deverão ser autentica-
dos e acompanhados de uma tradução jura-
mentada na língua da Parte requerida. 

Quando se cuidar de indivíduo não con-
denado, ao pedido de extradição deverá ser 
anexado original ou cópia autenticada do man-
dado de prisão ou do ato processual equiva-
lente. Na hipótese de haver condenação, o Tra-
tado exige que o pedido se faça acompanhar 
de original ou cópia autêntica da sentença 
condenatória e certidão de que esta não foi 
integralmente cumprida. 

Caso a extradição seja negada, a Parte 
requerida deverá fundamentar sua decisão, 
sendo vedado novo pedido, formulado com 
base nos mesmos documentos que origina-
ram o anterior.

Havendo urgência, a Parte requerente 
poderá solicitar a prisão preventiva do extra-
ditando, bem como a apreensão dos objetos 
relativos ao delito. O pedido de prisão preven-
tiva será feito por via diplomática e poderá ser 
efetivado por telégrafo, fax ou qualquer outro 
meio que proporcione um registro escrito. A 
pessoa detida será posta em liberdade se a 
Parte requerente deixar de apresentar o pe-
dido de extradição no prazo de sessenta dias, 
contados a partir da notificação da Parte re-
querente da prisão preventiva.

O art. 13 disciplina o que convencionou 
denominar “extradição simplificada ou volun-
tária”, que ocorrerá se a pessoa reclamada, 

devidamente assistida por assessor jurídico 
e perante a autoridade policial da Parte re-
querida, declarar sua expressa anuência em 
se entregar à Parte requerente. Nesse caso, 
é importante ressaltar que o extraditando de-
verá ser informado de que tem direito a um 
processo formal de extradição.

O artigo 14 do Tratado dispõe sobre a 
hipótese de pedidos de extradição concorren-
tes. No caso de pedidos concernentes a um 
mesmo delito, a Parte requerida dará priorida-
de ao pedido do Estado onde foi praticado o 
delito. Quando se referirem a crimes distintos, 
a Parte requerida, de acordo com a sua lei, 
dará preferência ao Estado que tenha jurisdi-
ção sobre o delito mais grave; caso os delitos 
sejam considerados igualmente graves, será 
dada prioridade ao Estado que primeiro re-
querer a extradição.

Deferido o pedido de extradição, a Par-
te requerente deverá retirar o extraditando 
do território da Parte requerida no prazo de 
sessenta dias, contados a partir da data do 
recebimento da comunicação. Se a pessoa 
reclamada não for retirada nesse prazo, ela 
deverá ser libertada. 

As despesas com os procedimentos ori-
ginados de um pedido de extradição serão 
custeadas pela Parte requerida, inclusive as 
decorrentes da detenção da pessoa reclama-
da. Por seu turno, as despesas com o tras-
lado do extraditando serão pagas pela Parte 
requerente.

A entrega dos bens, valores, objetos e 
documentos que se encontrem na Parte reque-
rida e sejam produto do delito, ou que possam 
servir de meio de prova, serão entregues à 
Parte requerente. Essa devolução será regu-
lada pela lei da Parte requerida, devendo ser 
respeitados os direitos de terceiros.

As controvérsias oriundas do Tratado 
serão resolvidas mediante negociações diplo-
máticas diretas. Em conformidade com o art. 
22, o compromisso sob exame entrará em vi-
gor trinta dias após a troca dos instrumentos 
de ratificação. 

Por derradeiro, é preciso ressaltar que 
excepcionalmente, a Parte requerida pode-
rá negar o pedido de extradição, quando seu 
cumprimento for contrário à segurança, à or-
dem pública ou a outros interesses essenciais 
desse Estado.”



04606 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

O parágrafo único do art. 1º do Projeto, por 
seu turno, dispõe: “Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Tratado bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos ter-
mos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional”.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Incumbe a esta Comissão de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania a análise da proposição quanto aos 
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa, consoante o artigo 32, inciso IV, alínea “a”, 
e o artigo 54, inciso I, ambos do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, e também quanto ao mérito, 
nos termos do despacho de distribuição do Projeto. 

A Constituição Federal, em seu artigo 49, inciso I, 
atribui ao Congresso Nacional competência exclusiva 
para resolver definitivamente sobre tratados, acordos 
ou atos internacionais, enquanto o artigo 84, inciso VIII, 
confere ao Presidente da República competência priva-
tiva para a celebração de tratados, convenções e atos 
internacionais, que sujeitam-se, segundo esse mesmo 
dispositivo, ao referendo do Congresso Nacional.

Não se observa, na proposição ou no Tratado sob 
exame, qualquer antagonismo com o texto constitucio-
nal brasileiro ou com os princípios que norteiam nosso 
ordenamento jurídico. Atualmente no Brasil a extradição 
passiva é regulada pela Lei nº 6.815/80 (Título IX, Art. 
76 a 94) e pelo Decreto nº 86.715/81 (caput e parágra-
fo único), cujas disposições e princípios em nenhum 
aspecto são contrariados pelo presente Tratado.

O Projeto, por seu turno, observa os ditames da 
boa técnica legislativa.

No mérito, a matéria merece ser aprovada. A ex-
tradição é ato pelo qual determinado Estado entrega 
um indivíduo a outro Estado, que o reclama para sub-
metê-lo a julgamento ou ao cumprimento de pena pela 
prática de crime sujeito à sua jurisdição. Os entendi-
mentos entre o Brasil e outros países que possibilitem 
essa cooperação devem sempre contar com o apoio 
deste Parlamento, dada a sua eficiência no combate à 
impunidade, especialmente dos crimes praticados por 
organizações criminosas, cujas ações ultrapassam as 
fronteiras nacionais.

Pelo exposto, nosso voto é pela constitucionali-
dade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 
1.938, de 2005.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2005. 
– Deputado Antonio Carlos Biscaia, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.938/2005, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Antonio Carlos 
Biscaia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Roberto Magalhães – Vice-Presidente no exer-

cício da Presidência, Ademir Camilo, Alceu Collares, 
Benedito de Lira, Bosco Costa, Claudio Rorato, Dar-
ci Coelho, Edna Macedo, João Almeida, João Paulo 
Cunha, José Eduardo Cardozo, Lino Rossi, Luiz Car-
los Santos, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcelo Ortiz, 
Mendes Ribeiro Filho, Nelson Pellegrino, Paulo Afonso, 
Professor Luizinho, Reginaldo Germano, Robson Tuma, 
Sandra Rosado, Vicente Cascione, Wagner Lago, Ze-
naldo Coutinho, Agnaldo 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 Roberto Magalhães, Presidente em exercício.

SEÇÃO II

ATA DA MESA

Quinta Sessão Legislativa Extraordinária da 
Qüinquagésima Segunda Legislatura

Ata da décima quarta reunião da Mesa Dire-
tora da Câmara dos Deputados, realizada em 25 
de janeiro de 2006

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois 
mil e seis, às dez horas e trinta minutos, na Sala de Reu-
niões do Espaço Cultural, reuniu-se a Mesa Diretora, sob 
a presidência do Senhor Deputado Aldo Rebelo, Presi-
dente. Presentes, ao início da reunião, os Senhores 
Deputados José Thomaz Nonô, Primeiro-Vice-Presiden-
te; Ciro Nogueira, Segundo-Vice-Presidente; Givaldo 
Carimbão, Primeiro-Suplente de Secretário, no exercício 
da Terceira-Secretaria; e Mário Heringer, Quarto-Suplen-
te de Secretário. Ausentes, justificadamente, os Senhores 
Deputados Eduardo Gomes, Terceiro-Secretário; João 
Caldas, Quarto-Secretário; e Jorge Alberto, Segundo-
Suplente de Secretário. Havendo número legal, o Senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos, dando início 
à apreciação das matérias constantes da pauta. I – PAU-
TA DO SENHOR PRESIDENTE. Sua Excelência sub-
meteu ao referendo dos demais Membros da Mesa o Ato 
da Mesa nº 73, de 2005, que “declara a perda do man-
dato de Deputado Federal do Senhor José Edimar RO-
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NIVON SANTIAGO de Melo”, baixado, ad referendum,em 
21 de dezembro de 2005 e publicado no suplemento ao 
Diário da Câmara dos Deputados nº 223, de 22 de de-
zembro de 2005. Ato contínuo, a Mesa Diretora referen-
dou o supracitado Ato, enviando à publicação no Diário 
da Câmara dos Deputados o processo nº 117.399/2004, 
referente aos autos do Deputado Ronivon Santiago. Nes-
se momento, compareceu à reunião o Senhor Deputado 
Inocêncio Oliveira, Primeiro-Secretário. Após exposição 
pelo Senhor Presidente Aldo Rebelo, a Mesa Diretora 
referendou os despachos favoráveis, ad referendum, 
exarados nos processos referentes à reembolso de des-
pesas médico-hospitalares, alteração de plano de traba-
lho, prorrogação de cessão de servidor, missão autori-
zada e requerimento de informação, conforme a seguir: 
a) Reembolso de despesas médico-hospitalares: 1) 
Processo nº 165.453/05, de interesse do Deputado Luiz 
Carlos Heinze. Despacho favorável à fl. 14; 2) Processo 
nº 165.840/05, de interesse do Deputado Mauro Bene-
vides. Despacho favorável à fl. 13; 3) Processo nº 
165.889/05, de interesse do Deputado Roberto Balestra. 
Despacho favorável à fl. 13; 4) Processo nº 166.172/05, 
de interesse do Deputado Arlindo Chinaglia. Despacho 
favorável à fl. 13; 5) Processo nº 166.507/05, de interes-
se do Deputado João Alfredo. Despacho favorável à fl. 
16; 6) Processo nº 166.554/05, de interesse do Deputado 
Nélio Dias. Despacho favorável à fl. 12; 7) Processo nº 
166.595/05, de interesse da Deputada Yeda Crusius. 
Despacho favorável à fl. 11; 8) Processo nº 166.728/05, 
de interesse do Deputado Mussa Demes. Despacho fa-
vorável à fl. 10; 9) Processo nº 166.886/05, de interesse 
do Deputado Lael Varella. Despacho favorável à fl. 9; 10) 
Processo nº 166.976/05, de interesse do Deputado An-
tônio Carlos Pannunzio. Despacho favorável à fl. 15; 11) 
Processo nº 166.999/05, de interesse do Deputado Ro-
bson Tuma. Despacho favorável à fl. 17; 12) Processo nº 
167.100/05, de interesse do Deputado Robson Tuma. 
Despacho favorável à fl. 12; 13) Processo nº 167.354/05, 
de interesse do Deputado Arnaldo Madeira. Despacho 
favorável à fl. 25; 14) Processo nº 167.645/05, de inte-
resse do Deputado João Herrmann Neto. Despacho fa-
vorável à fl. 9; 15) Processo nº 167.688/05, de interesse 
do Deputado Paulo Delgado. Despacho favorável à fl. 9; 
16) Processo nº 167.792/05, de interesse do Deputado 
Pedro Canedo. Despacho favorável à fl. 8; 17) Processo 
nº 167.797/05, de interesse do Deputado Chico Alencar. 
Despacho favorável à fl. 8; 18) Processo nº 167.879/05, 
de interesse do Deputado Vicente Arruda. Despacho fa-
vorável à fl. 11; 19) Processo nº 167.906/05, de interesse 
da Deputada Iriny Lopes. Despacho favorável à fl. 10; 20) 
Processo nº 167.909/05, de interesse do Deputado Mus-
sa Demes. Despacho favorável à fl. 9; 21) Processo nº 
167.997/05, de interesse do Deputado Eduardo Paes. 

Despacho favorável à fl. 10; 22) Processo nº 168.113/05, 
de interesse do Deputado Hamilton Casara. Despacho 
favorável à fl. 9; 23) Processo nº 168.224/05, de interes-
se do Deputado Júlio Semeghini. Despacho favorável à 
fl. 9; 24) Processo nº 168.237/05, de interesse do Depu-
tado Vicente Arruda. Despacho favorável à fl. 15; 25) 
Processo nº 168.343/05, de interesse da Deputada Yeda 
Crusius. Despacho favorável à fl. 12; 26) Processo nº 
168.348/05, de interesse do Deputado João Alfredo. Des-
pacho favorável à fl. 9; 27) Processo nº 168.476/05, de 
interesse da Deputada Telma de Souza. Despacho favo-
rável à fl. 11; 28) Processo nº 168.509/05, de interesse 
do Deputado Márcio Fortes. Despacho favorável à fl. 11; 
29) Processo nº 168.510/05, de interesse do Deputado 
Roberto Balestra. Despacho favorável à fl. 9; 30) Proces-
so nº 168.641/05, de interesse do Deputado Mussa De-
mes. Despacho favorável à fl. 12; 31) Processo nº 
168.642/05, de interesse do Deputado Durval Orlato. 
Despacho favorável à fl. 10; 32) Processo nº 168.812/05, 
de interesse do Deputado Mauro Passos. Despacho fa-
vorável à fl. 8; 33) Processo nº 168.814/05, de interesse 
do Deputado Eduardo Sciarra. Despacho favorável à fl. 
12; 34) Processo nº 168.905/05, de interesse do Depu-
tado Osvaldo Coelho. Despacho favorável à fl. 10; 35) 
Processo nº 168.906/05, de interesse do Deputado João 
Alfredo. Despacho favorável à fl. 14; 36) Processo nº 
169.083/05, de interesse do Deputado Luiz Antônio Fleu-
ry. Despacho favorável à fl. 10; 37) Processo nº 169.191/05, 
de interesse do Deputado Mussa Demes. Despacho fa-
vorável à fl. 16; 38) Processo nº 169.207/05, de interesse 
da Deputada Yeda Crusius. Despacho favorável à fl. 22; 
39) Processo nº 169.349/05, de interesse do Deputado 
João Herrmann Neto. Despacho favorável à fl. 9; 40) Pro-
cesso nº 169.404/05, de interesse do Deputado Xico 
Graziano. Despacho favorável à fl. 9; 41) Processo nº 
169.410/05, de interesse do Deputado Alberto Goldman. 
Despacho favorável à fl. 8; 42) Processo nº 169.631/05, 
de interesse do Deputado Iberê Ferreira. Despacho fa-
vorável à fl. 17; 43) Processo nº 169.798/05, de interesse 
do Deputado Roberto Balestra. Despacho favorável à fl. 
12; 44) Processo nº 169.814/05, de interesse do Depu-
tado Luis Carlos Heinze. Despacho favorável à fl. 7; 45) 
Processo nº 100.572/06, de interesse do Deputado Edi-
nho Bez. Despacho favorável à fl. 16; 46) Processo nº 
100.676/06, de interesse do Deputado Mussa Demes. 
Despacho favorável à fl. 11; 47) Processo nº 100.795/06, 
de interesse do Deputado Babá. Despacho favorável à 
fl. 18. b) Alteração de plano de trabalho: 1) Processo 
nº 34.696/2005, de interesse do Grupo Brasileiro da União 
Interparlamentar. Despacho favorável à fl. 18: “AUTORI-
ZO, ad referendum da Mesa, as alterações no Plano de 
Trabalho do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar 
para o exercício de 2005, com a inclusão do Seminário 
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sobre a Estrutura e o Funcionamento da União Interpar-
lamentar, a ser realizado em Genebra, Suíça, no período 
de 21 a 25 de novembro de 2005, e da Reunião Inter-
parlamentar, por ocasião da 6ª Conferência Ministerial 
da Organização Mundial do Comércio – OMC, a ser re-
alizada nos dias 12 e 15 de dezembro de 2005, em Hong 
Kong, na China, conforme documentos anexos às fls. 03 
a 11. Encaminhe-se à Diretoria-Geral para providências.” 
Quadro de alteração do Plano de Trabalho para o exer-
cício de 2005, à fl. 2, publicado ao final da ata. c) Pror-
rogação de cessão de servidor: 1) Processo nº 
102.407/2003, de interesse do servidor Guilherme Horta 
Gonçalves Júnior, ponto nº 6.630. Prorrogação de cessão 
ao Governo do Estado de Minas Gerais até 31 de de-
zembro de 2006. Despacho favorável à fl. 68: “Em atenção 
ao despacho do Senhor Primeiro-Secretário, fl. 66, AU-
TORIZO, ad referendum da Mesa, a prorrogação da ces-
são do servidor Guilherme Horta Gonçalves Júnior, pon-
to 6.630, ao Governo do Estado de Minas Gerais, a par-
tir de 1º de janeiro de 2006, nos termos da instrução do 
processo. Encaminhe-se ao Senhor Diretor-Geral para 
providências.” d) Missões oficiais autorizadas por meio 
de ofícios (GPO), conforme o Relatório Missão Autoriza-
da nº 1/2006 – GPO nºs, de 2005: 6247 a 6375; 6377 a 
6410; 6413 a 6421; GPO nºs, de 2006: 1 a 25; e) Reque-
rimentos de Informações: 1 – Nº 3.455/05 – da Comis-
são de Seguridade Social e Família – que “solicita infor-
mações ao Poder Executivo, no âmbito do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sobre Parecer ao 
Projeto de Lei nº 6.189, de 2005, que “altera a Lei nº 
7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pes-
quisa, a experimentação, a produção, a embalagem e 
rotulagem, o transporte, o armazemamento, a comercia-
lização, a propaganda comercial, a utilização, a importa-
ção, a exportação, o destino final dos resíduos e emba-
lagens, o registro, classificação, o controle, a inspeção e 
a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins””. 
Parecer: pela aprovação; 2 – Nº 3.456/05 – da Comissão 
da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimen-
to Regional – que “solicita informações ao Senhor Minis-
tro da Fazenda a respeito dos financiamentos concedidos 
nos últimos 6 anos pelo Banco da Amazônia S.A. – BASA”. 
Parecer: pela aprovação; 3 – Nº 3.457/05 – da Comissão 
de Seguridade Social e Família – que “solicita informa-
ções do Poder Executivo, no âmbito do Ministério do Meio 
Ambiente, sobre Parecer ao Projeto de Lei nº 6.189, de 
2005, que “altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, 
que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a pro-
dução, a embalagem e rotulagem, o transporte, o arma-
zemamento, a comercialização, a propaganda comercial, 
a utilização, a importação, a exportação, o destino final 
dos resíduos e embalagens, o registro, classificação, o 
controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 

componentes e afins””. Parecer: pela aprovação; 4 – Nº 
3.458/05 – da Comissão de Seguridade Social e Família 
– que “solicita informações ao Poder Executivo, no âm-
bito do Ministério da Saúde, sobre Parecer ao Projeto de 
Lei nº 6.189, de 2005, que “altera a Lei nº 7.802, de 11 
de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a expe-
rimentação, a produção, a embalagem, a rotulagem, o 
transporte, o armazemamento, a comercialização, a pro-
paganda comercial, a utilização, a importação, a expor-
tação, o destino final dos resíduos e embalagens, o re-
gistro, classificação, o controle, a inspeção e a fiscaliza-
ção de agrotóxicos, seus componentes e afins””. Parecer: 
pela aprovação; 5 – Nº 3.459/05 – do Sr. Cabo Júlio – que 
“solicita informação ao Ministro da Justiça sobre o siste-
ma de arrecadação de multas pela PRF e o porte fun-
cional de seus integrantes aposentados”. Parecer: pela 
aprovação; 6 – Nº 3.460/05 – do Sr. João Alfredo – que 
“solicita seja encaminhado à Sua Excelência, o Senhor 
Felipe Saraiva, Ministro de Estado da Saúde, pedido de 
informações acerca dos procedimentos adotados, para 
indicação dos representantes, na área de saúde, para 
comporem a Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
rança – CTNBio”. Parecer: pela aprovação; 7 – Nº 3.461/05 
– do Sr. Vander Loubet – que “solicita informações ao Sr. 
Ministro da Fazenda sobre a atuação da Caixa Econô-
mica Federal em Campo Grande – MS”. Parecer: pela 
aprovação; 8 – Nº 3.462/05 – do Sr. Ivan Valente – que 
“solicita informações à Sra. Ministra do Meio Ambiente 
sobre o licenciamento ambiental do empreendimento 
denominado Rodoanel Mário Covas”. Parecer: pela apro-
vação; 9 – Nº 3.463/05 – da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – que 
“solicita informações ao Sr. Ministro de Estado do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior sobre os em-
préstimos concedidos ao Grupo Friboi, de 1998 a 2005, 
pelo BNDES”. Parecer: pela aprovação; 10 – Nº 3.464/05 
– da Comissão de Defesa do Consumidor – que “solicita 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Co-
municações que se manifeste acerca do reajuste das 
tarifas cobradas pelas prestadoras de serviços de tele-
fonia fixa comutada, prestados em regime público, desde 
1997”. Parecer: pela aprovação. Extrapauta, o Senhor 
Presidente relatou o Processo nº 168.833/2005, nos ter-
mos do ofício – Of.GAB-2VIPR/COR nº 93/2005, de 
5/1/2005), do Senhor Corregedor, Deputado Ciro Noguei-
ra, no seguinte teor, às fls. 11 a 13: “Senhor Presidente, 
Examina-se pedido de abertura de processo disciplinar 
em desfavor do deputado Osvaldo Anicetto Biolchi, for-
mulado pelo deputado Mauro Passos, ao fundamento de 
suposta violação do processo de votação relativo ao pe-
dido de cassação do mandato do deputado Romeu Quei-
roz. Nos termos da Representação proposta pelo depu-
tado Mauro Passos, a violação supracitada teria ocorrido 
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em razão de o deputado Osvaldo Biolchi ter lhe ofereci-
do cédula de votação, previamente preenchida, com a 
opção pela absolvição do deputado Romeu Queiroz, no 
momento em que o representante se dirigia a uma das 
cabines de votação existentes no Plenário desta Casa. 
Vossa Excelência encaminhou o feito ao Corregedor para 
exame e providências. Em cumprimento ao art. 2º do Ato 
da Mesa nº 17/2003, cópia do processo foi encaminhada 
ao deputado Osvaldo Biolchi consignando-lhe o prazo 
de cinco sessões para se manifestar a respeito da Re-
presentação. Em 23 de dezembro último, o deputado 
Osvaldo Biolchi apresentou esclarecimentos a respeito 
do assunto, repelindo a denúncia de violação das normas 
daquela votação já referida nos seguintes termos: “Tal 
denúncia é absolutamente descabida. [...] O Peticionan-
te não ofereceu nem entregou cédula a nenhum parla-
mentar. Aliás, até agora não compreende qual a origem 
e a razão de tamanho despautério. Talvez porque, em 
meio ao grande tumulto que se sucedia da fila de votação 
– empurra empurra, agitação e desorganização – a cé-
dula de votação que estava em sua mão caiu no chão, e 
o peticionario não conseguiu reavê-la. Talvez por isso, 
por estar o peticionante com uma cédula não mão e ou-
tra no bolso. E aquela cédula caída, ou ficou no chão, ou 
algum parlamentar a apanhou..” Primeiramente, é impor-
tante frisar que tanto o deputado Mauro Passos – Repre-
sentante – como o deputado Osvaldo Biolchi – Repre-
sentado – apresentam em suas peças de alegações rol 
de testemunhas dos fatos ocorridos durante o processo 
de votação em Plenário do Parecer do Conselho de Éti-
ca, relativo ao pedido de cassação do mandato do depu-
tado Romeu Queiroz, no dia 14 de dezembro de 2005. 
É oportuno que se ressalte também, de plano, que todo 
pedido de cassação de mandato parlamentar que vai à 
votação em Plenário, ocorre sob forte emoção do Cole-
giado, sempre revelando ânimos acirrados, muita ansie-
dade e nervosismo, emoções próprias dum Colegiado 
com a função de julgar um dos seus membros, o que o 
torna, conseqüentemente, julgador de si mesmo. Como 
afastar, portanto, desse ambiente político, sob forte emo-
ção, as disputas político-partidárias e dar causa à Repre-
sentação válida por quebra de decoro parlamentar em 
desfavor de parlamentar, oriunda de tal foro conturbado, 
do diz que diz, dos antagonismos presentes em tais oca-
siões? Como considerar, portanto, o que diz o Represen-
tante do Representado, como verdadeiro ou falso, e vice-
versa, se da instrução do processo não há prova, que 
possa atribuir, a um e outro, ser verdade o que alega ter 
ocorrido naquela votação do dia 14 de dezembro de 2005. 
Assim sendo, tendo em vista que não há nos autos quais-
quer provas ou fato determinado que permitam a esta 
Corregedoria propor à Mesa a instauração de procedi-
mento disciplinar contra o deputado Osvaldo Biolchi, su-

giro o arquivamento da Representação a teor do que 
dispõe o § 2º do artigo 1º do Ato da Mesa nº 17, de 2003, 
verbis: “Art. 1º [...] § 2º. A representação será considera-
da inepta quando: I – o fato narrado não constituir, evi-
dentemente, falta de decoro parlamentar; II – o represen-
tado não for detentor de mandato de deputado federal 
ou não estiver na iminência de ser convocado para exer-
cê-lo; III – não houver indício da existência do fato inde-
coroso e sua flagrante correlação com o representado.” 
Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência 
votos de consideração e apreço.”. Em deliberação, a Mesa 
Diretora arquivou, por unanimidade, a citada petição, nos 
termos do ofício supra, enviando à publicação no Diário 
da Câmara dos Deputados o presente processo de nº 
168.833/2005. Com a palavra o Senhor Deputado José 
Thomaz Nonô, Primeiro-Vice-Presidente, afirmou não 
possuir uma pauta específica, porém disse que sentia a 
necessidade de externar seu estarrecimento e repúdio 
em face do sistemático, intencional e tendencioso pro-
cesso demolição da imagem da Câmara dos Deputados 
pela imprensa, processo que geralmente se inicia nas 
proximidades das eleições. Lembrou, a propósito, que 
campanha semelhante ocorrera no período anterior à 
Assembléia Nacional Constituinte, quando Parlamentares 
se viram na obrigação de constrangerem o Deputado 
Ulisses Guimarães, Presidente da Câmara dos Depu-
tados, e o Senador Nélson Carneiro, Presidente do Se-
nado Federal, a convocarem cadeia nacional de rádio e 
televisão para defender o Congresso Nacional. Declarou 
não querer partir para ilações, mas julgava a situação 
preocupante, pois considerava estar em curso clara cam-
panha de degradação do conceito do Parlamento e de 
Parlamentares. Asseverou saber a quem essa prática 
aproveitava, mas por ora se abstinha de declinar nomes. 
Declarou ainda que, por lealdade, comunicava aos cole-
gas sua intenção de tratar do assunto no plenário da 
Casa, mas desde já fazia questão de deixar consignado 
em ata seu mais veemente repúdio e que, como acredi-
tava na continuidade dessa campanha deletéria contra 
a Instituição, eis que o lead das matérias jornalísticas era 
desmoralizar a Casa, aliás com a colaboração de alguns 
colegas, se reservava o direito de, em próxima reunião, 
pedir providências da Mesa a respeito. Ao final, observou 
que, em recente visita ao Japão, constatara que o Par-
lamento japonês funcionava, para inveja dos colegas, 
tão-somente 150 dias por ano e que a imprensa daque-
le país podia fazer campanha contra parlamentares indi-
vidualmente, porém jamais ousava fazê-lo de forma ins-
titucional. Após intervenções do Senhor Deputado Mário 
Heringer, sobre a necessidade de se criar um fator fre-
nador para pôr cobro a essa situação, e do Senhor Depu-
tado Inocêncio Oliveira, de apoio às considerações do 
Senhor Deputado José Thomaz Nonô. Neste instante, 
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adentrou no recinto o Senhor Deputado Nilton Capixaba, 
Segundo Secretário. Em prosseguimento, usou da pala-
vra o Senhor Deputado Ciro Nogueira para apresentação 
de sua pauta. II – PAUTA DO SENHOR SEGUNDO-
VICE-PRESIDENTE. Sua Excelência expôs seus pare-
ceres exarados nos seguintes processos de reembolso 
de despesas médico-hospitalares, que foram aprovados, 
por unanimidade, pela Mesa Diretora: 1) Processo 
169.500/05, de interesse do ex-Deputado Ricardo Fiúza. 
Parecer do Relator à fl. 25: “Senhor Presidente, O pre-
sente processo trata de reembolso de despesas médico-
hospitalares, do ex-deputado RICARDO FERREIRA 
FIÚZA, falecido em 12/12/2005, no valor de R$ 9.446,17 
(nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e dezes-
sete centavos), decorrentes de tratamento continuado 
ao qual vinha se submetendo. O requerimento de res-
sarcimento é assinado pelo senhor Ricardo Fiúza Filho, 
em nome da senhora Ilse Chaves Fiúza. Solicita, ainda, 
que o depósito seja efetuado na conta corrente da viúva. 
O Departamento Médico, na instrução do processo, ma-
nifesta-se favoravelmente ao reembolso, atestando os 
documentos às folhas 04 e 08, vez que o tratamento não 
poderia ser realizado por esta Casa. Quanto à exigência 
do art. 3º do Ato da Mesa nº 24/83, de que a iniciativa do 
requerimento será de deputado ao Presidente da Câma-
ra, a instrução da Diretoria-Geral esclarece que esta for-
malidade vem sendo desconsiderada em casos análogos 
a este processo, em decorrência de interpretação dada 
ao parágrafo único do art. 1º do mesmo ato, o qual prevê 
que esses benefícios serão concedidos a critério da Mesa. 
Por sua vez, a Assessoria Técnica da Diretoria-Geral 
esclarece, às folhas 17/18, que “a quantia referente às 
despesas médicas realizadas deve ser depositada na 
conta bancária do ex-Parlamentar, possibilitando que a 
Justiça, posteriormente, determine a reversão do mon-
tante ao Espólio.” Nos termos da instrução do processo, 
do parecer do Diretor-Geral e, de acordo com o disposto 
no Ato da Mesa nº 24/83, submeto o processo à elevada 
apreciação da Mesa Diretora, opinando pelo DEFERI-
MENTO da solicitação de reembolso, entretanto, o de-
pósito deverá ser feito na conta do ex-parlamentar e não 
na conta da senhora Ilse Chaves Fiúza.”; 2) Processo nº 
101.194/06, de interesse do Deputado Ney Lopes. Pare-
cer do Relator: “Senhor Presidente, Nos termos da ins-
trução do processo, do parecer do Diretor-Geral e, de 
acordo com o disposto no Ato da Mesa nº 24/83, subme-
to o processo à elevada apreciação da Mesa Diretora, 
opinando pelo DEFERIMENTO da solicitação.”; 3) Pro-
cesso nº 168.908/2005, de interesse do Deputado Regi-
naldo Lopes. Após ponderações do Senhor Deputado 
Mário Heringer, Quarto-Suplente de Secretário, a Mesa 
Diretora concedeu-lhe vista do referido processo. Em 
continuação, o Senhor Deputado Ciro Nogueira, na qua-

lidade de Corregedor, relatou o Processo nº 163.129/2005, 
de interesse da Senhora Deputada Janete Capiberibe. 
Após breve histórico, Sua Excelência fez a leitura da de-
fesa e da conclusão do parecer prolatado a propósito, 
que concluía pela perda do mandato. Tomou a palavra 
em seguida o Senhor Deputado Givaldo Carimbão, que 
disse que não iria entrar no mérito da questão, mas que 
se permitia ponderar que, em primeiro lugar, não havia 
decisão transitada em julgado; em segundo, que existia 
na Casa o precedente do caso do Deputado Paulo Ma-
rinho; e, em terceiro, que a Corregedoria era órgão auxi-
liar da Mesa Diretora e que seu parecer deveria ser a ela 
submetido. Assim sendo, pedia vista do processo. Du-
rante a manifestação do Senhor Deputado Givaldo Ca-
rimbão, o Senhor Deputado Geraldo Resende, Terceiro-
Suplente de Secretário, ingressou na sala de reuniões. 
A pedido do Senhor Deputado José Thomaz Nonô, o 
Senhor Deputado Ciro Nogueira procedeu à leitura, na 
íntegra, do parecer da Corregedoria – OF. GAB-2VIPR/
COR. Nº 01/2006 -, no seguinte teor: “À MESA. Senhores 
Membros, O Presidente da Casa encaminhou a esta 
Corregedoria o processo nº 163.129/2005 para exame 
e elaboração de parecer para deliberação da Mesa Di-
retora em sua reunião. O processo em referência tem por 
objeto: (a) a comunicação da decisão tomada pelo Su-
premo Tribunal Federal em 22/09/2005 que, por maioria 
de votos, não conheceu do RE 446907, interposto contra 
acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que confirmou a 
cassação dos registros e diplomas expedidos em favor 
de JOÃO RODRIGUES CAPIBERIBE E OUTROS; (b) a 
determinação do STF de que a decisão do TSE, confir-
mada pela Corte Suprema no julgamento do RE 446907, 
“produza os efeitos de direito, independentemente da 
publicação do respectivo acórdão”, e; (c) requerimento 
do senhor EVANDRO COSTA MILHOMEN, 1º SUPLEN-
TE DE DEPUTADO FEDERAL, pelo qual solicita à Mesa 
da Câmara dos Deputados que adote as providências, 
de ofício, para declarar a perda de mandato da senhora 
Deputada JANETE MARIA GÓES CAPIBERIBE, con-
forme estabelece o § 3º do art. 55 da CF, convocando-o 
para o exercício do mandato remanescente. Recebido o 
processo em 24.10.05 passou-se em seguida à tentativa 
de notificação da deputada Janete Capiberibe para que 
se manifestasse a respeito do acima descrito. Em 01.11.05 
dois servidores da Segunda-Vice-Presidência foram ao 
gabinete da parlamentar e lá tomaram ciência de que a 
deputada a partir daquela data estava de licença para 
tratamento de saúde pelo período de 30 dias. Cientes de 
uma possível renovação de licença, em 07.12.05 dois 
servidores da Segunda-Vice-Presidência, acompanhados 
de um médico do quadro desta Casa estiveram no gabi-
nete e na residência da deputada em Brasília para tentar 
notificá-la. Na residência ninguém foi encontrado, no ga-
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binete houve a confirmação de que a deputada estava 
de licença por mais 30 dias. Na ocasião também infor-
maram que a deputada encontrava-se em São Paulo. 
Após as tentativas frustradas de encontrar a deputada, 
ainda que Sua Excelência tenha exercido atividade par-
lamentar ao propor emendas ao orçamento de 2006 em 
plena vigência de sua licença (fls. 122), e, em posse de 
documento do Departamento Médico que comunicava a 
capacidade de a deputada ser notificada, determinei fos-
se realizada viagem ao estado de origem da parlamentar. 
Também em Macapá, em 09.12.05, várias tentativas fo-
ram realizadas com intuito de encontrar a deputada, o 
que não foi possível (fls.108 a 110). Registre-se que ne-
nhum servidor do gabinete parlamentar no Estado acei-
tou receber a notificação e que foi remetido documento 
com aviso de recebimento, contudo sem êxito. A notifi-
cação foi realizada em 14.12.05, o que só foi possível 
com designação de hora certa com recebimento por ad-
ministrador do prédio onde reside a deputada em Brasí-
lia. Registre-se que em reunião da Mesa Diretora reali-
zada no mesmo dia 14, informei aos ilustres membros 
que havia sido feita a notificação por designação de hora 
certa e que o prazo começaria a ser contado para a 
deputada apresentar sua defesa, o que ocorreu em 
19.01.06, em consonância com o prazo de cinco sessões 
fornecido. São dois os principais motivos constantes na 
peça de defesa nos quais o ilustre advogado sustenta a 
impossibilidade de a Mesa declarar a perda do mandato 
da deputada Janete Capiberibe. lnicialmente, alega que 
a inexistência de ato específico que estabeleça procedi-
mentos próprios à defesa da deputada Janete Capiberi-
be fere o art. 240 do Regimento Interno e por isso impos-
sibilitaria a Mesa de declarar a perda do mandato da 
referida parlamentar neste momento, o que imporia à 
manifestação apresentada tratamento de mera defesa 
preliminar. No mérito, o ilustre advogado sustenta que a 
inexistência de decretação da perda do mandato da par-
lamentar pela Justiça Eleitoral impossibilitaria a Mesa de 
sequer levar adiante o processo contra a deputada Ja-
nete, defendendo, de imediato, o seu arquivamento por 
falta de pressupostos constitucionais. Ressalte-se que o 
advogado conclui “...pela impossibilidade jurídica de edi-
ção de Ato da Mesa da Câmara dos Deputados que de-
termine a instauração de processo com tal enquadra-
mento constitucional em face da defendente”. Ao alegar 
que a Mesa pode decidir pelo arquivamento do feito, pre-
tende o advogado que a Casa ignore a determinação 
consubstanciada no ofício enviado pelo Supremo Tribunal 
Federal. Assim defende, por interpretação própria que 
faz da expressão “os efeitos de direito”, segundo a qual 
o Poder Legislativo teria liberdade para enfrentar a situ-
ação fática do caso em concreto. Conquanto mereça 
respeito a tese da defesa, esta não coincide com o en-

tendimento que o Poder Judiciário e a Câmara dos Depu-
tados têm dado a situações nas quais a Mesa é instada 
a pronunciar-se nos casos de declaração de perda de 
mandato parlamentar. Querer que a Câmara ignore um 
comando judicial que não só confirma a decisão já ema-
nada pelo TSE, ao não conhecer o RE 446907, bem 
como determina que a decisão produza os efeitos de 
direito, independentemente da publicação do respectivo 
acórdão, é querer dar caráter constitutivo a um ato, na 
verdade, meramente declaratório. A Mesa não pode 
constituir ou desconstituir nenhuma situação de direito, 
tal compete ao Poder Judiciário. Assim, cumpre à Câma-
ra dos Deputados apenas declarar a perda de mandato, 
observando o comando constitucional do art. 55, § 3º. 
Assim o fez com a abertura do prazo de cinco sessões 
para que a deputada exercesse sua defesa. Quanto à 
apresentação de defesa, vale ressaltar, como visto em 
recente decisão do Supremo Tribunal Federal no man-
dado de segurança nº 25458, cuja relatoria ficou a cargo 
do Eminente Ministro Carlos Velloso, que esta se limita 
a questões formais ou a erro de fato a exemplo de pos-
sível falsificação de ofício do Poder Judiciário, homonímia 
ou incompetência do Juízo que proferiu a decisão. Por-
tanto, o direito de defesa da parlamentar foi garantido, 
sendo-lhe oferecida a oportunidade para se manifestar 
no processo e apontar fatos tais como os mencionados 
acima capazes de obstaculizar o cumprimento da deci-
são judicial, o que não foi argüido na defesa. Por fim, 
ressalte-se que em casos de mesma natureza do aqui 
examinado o Tribunal Superior Eleitoral firmou o enten-
dimento de que a cassação do diploma, nos casos de 
condenação com base no artigo 41-A da Lei 9504/97, 
implica, lógica e necessariamente, a perda do mandato, 
visto que a diplomação é pressuposto jurídico essencial 
para que possa ocorrer a posse e o exercício do próprio 
mandato. Também é jurisprudência firmada que, na pre-
sente hipótese, não há que se aguardar o trânsito em 
julgado da decisão judicial que cassa o diploma com base 
no já mencionado dispositivo legal, considerando que as 
decisões da Justiça Eleitoral, em regra, possuem eficácia 
imediata, por força do que dispõe o art. 257 do Código 
Eleitoral. Desse modo, a comunicação por parte de qual-
quer instância da Justiça Eleitoral sobre decisão que 
torne sem efeito a diplomação de parlamentar já empos-
sado obriga a Mesa desta Casa do Congresso Nacional 
a declarar a perda do mandato, em cumprimento ao que 
decidiu a Justiça Eleitoral, nos termos do art. 55, § 3º da 
Constituição Federal. Pelos motivos expostos, o parecer 
é no sentido de que a Mesa, em cumprimento à deter-
minação do Supremo Tribunal Federal, declare a perda 
do mandato da deputada Janete Capiberibe. É o parecer.” 
Fazendo, então, uso da palavra, o Senhor Deputado José 
Thomaz Nonô reiterou as observações feitas a respeito 
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do pedido em questão e salientou que não fora a Câma-
ra dos Deputados que inventara a decisão. Ressaltou 
que existia na Casa o viés de defender o direito do cole-
ga, mas convinha lembrar que na relação existia o direi-
to da outra parte, aquela que já poderia estar investida 
no mandato. Asseverou, ainda, que considerava pacífico 
o fato de a decisão ter transitado em julgado, destacando 
mais que, na sua opinião, até o pedido de vista era du-
vidoso, pois outra atitude não cabia senão a de cumprir 
a decisão do Supremo Tribunal Federal, a menos que se 
quisesse procrastiná-la. Apoiado pelo Senhor Deputado 
Mário Heringer, o Senhor Deputado Givaldo Carimbão 
insistiu no pedido de vista, vez que, justificou, não pos-
suía conhecimentos jurídicos e precisava aconselhar-se 
com um advogado. O Senhor Presidente Aldo Rebelo 
fez ver, então, que a ele cabia cumprir a decisão do Su-
premo Tribunal Federal. Concedida a vista ao Senhor 
Deputado Givaldo Carimbão, foi deliberada a realização 
de reunião da Mesa Diretora para o dia seguinte, dia 26, 
às quinze horas, exclusivamente para a votação do pro-
cesso em tela, por sugestão do Senhor Deputado Ino-
cêncio Oliveira. Reiterando, o Senhor Deputado José 
Thomaz Nonô, sua posição anteriormente consignada, 
visto não poder estar presente na reunião convocada. Na 
oportunidade, manifestou-se o Senhor Deputado Nilton 
Capixaba, que disse estranhar a amplitude da aplicação 
do art. 41-A da Lei nº 9.096/95, dos Partidos Políticos, 
segundo o qual o simples iniciar de processo já implica-
va afastamento do denunciado, independentemente de 
ser ele culpado ou não; e que, por isso, defendia a ur-
gente necessidade de modificar-se a legislação nesse 
particular. Esgotada a pauta da Segunda-Vice-Presidên-
cia, concedeu o Senhor Presidente Aldo Rebelo a pala-
vra ao Senhor Deputado Inocêncio Oliveira para apre-
sentação da pauta da Primeira-Secretaria. III – PAUTA 
DO SENHOR PRIMEIRO-SECRETÁRIO. Iniciando, Sua 
Excelência resolveu retirar de pauta o Processo nº 
129.865/2004, referente à proposta de Ato da Mesa dis-
pondo sobre o novo Regulamento do Programa de As-
sistência à Saúde – Pró-Saúde. Manifestou-se, então, o 
Senhor Deputado José Thomaz Nonô, Primeiro-Vice-
Presidente, para revelar que recebera do Senhor Adelmar 
Sabino, Presidente da Fundação Zerbini, cópia de minu-
ta de convênio a ser firmado com esta Casa e que se 
regozija com o fato de, pelo documento encaminhado, o 
INCOR passar a atender Deputados, ex-Deputados, ser-
vidores e respectivos familiares, o que constituía mudan-
ça muito positiva. Retomando a palavra, o Senhor Depu-
tado Inocêncio Oliveira submeteu à apreciação seus 
pareceres exarados nos processos de prorrogação de 
cessão de servidor, aprovados, por unanimidade, pela 
Mesa Diretora, conforme a seguir: 1) Processo nº 
21.116/1991. Parecer do Relator à fl. 135: “Trata-se de 

solicitação do Senhor Presidente da Assembléia Legis-
lativa do Estado da Bahia para que seja prorrogado o 
prazo da cessão da servidora da Câmara dos Deputados 
SANDRA MARA XAVIER MATOS, Analista Legislativo, 
atribuição Técnica Legislativa, ponto nº 3.873, com o ob-
jetivo de, sem ônus para esta Casa, continuar prestando 
serviços naquele órgão legislativo, em exercício de fun-
ção gratificada. Nos termos da instrução processual, a 
matéria está disciplinada, no âmbito da Câmara dos De-
putados, pelo art. 1º, parágrafo único do Ato da Mesa nº 
56/97. Aplica-se também ao caso o art. 93, inciso I, § 1º 
da Lei nº 8.112/90, o qual estabelece a responsabilidade 
do órgão cessionário pelo pagamento da remuneração. 
No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o 
Senhor Diretor-Geral informa que há 38 (trinta e oito) 
servidores desta Casa atualmente cedidos a outros ór-
gãos públicos, não havendo impedimento a prorrogação 
pretendida, desde que mantidas as condições vigentes. 
Ante o exposto, esta Secretaria submete o pedido ao 
exame e à deliberação da Douta Mesa, com parecer fa-
vorável à prorrogação da cessão até 31 de dezembro de 
2006, nos termos das informações e manifestações dos 
órgãos técnicos da Casa.”; 2) Processo nº 103.287/1995. 
Parecer do Relator à fl. 111: “Trata-se de solicitação do 
Senhor Governador do Estado do Maranhão para que 
seja prorrogado o prazo da cessão do servidor da Câ-
mara dos Deputados VENÂNCIO GOMES DE SOUSA 
NETO, Técnico Legislativo, atribuição Adjunto Parlamen-
tar, ponto nº 5.017, para que, sem ônus para esta Casa, 
continue a prestar serviços à administração pública da-
quele Estado, exercendo cargo em comissão de Geren-
te de Articulação e Desenvolvimento da Região da Pré-
Amazônia. No âmbito da Câmara dos Deputados, a ma-
téria é disciplinada pelo art. 1º, parágrafo único do Ato 
da Mesa nº 56, de 1997, aplicando-se também ao caso 
o art. 93, inciso I, § 1º da Lei nº 8.112, de 1990. No en-
caminhamento do processo a esta Secretaria, o Diretor-
Geral informa que há 38 (trinta e oito) servidores desta 
Casa atualmente cedidos a outros órgãos públicos, não 
havendo impedimento à prorrogação pretendida, manti-
das as condições vigentes. Ante o exposto, esta Secre-
taria submete o pedido ao exame e à deliberação da 
Douta Mesa, com parecer favorável à prorrogação da 
cessão até 31 de dezembro de 2006, nos termos das 
informações e manifestações dos órgãos técnicos da 
Casa.”; 3) Processo nº 119.896/1995. Parecer do Relator 
à fl. 112: Trata-se de solicitação do Senhor Presidente do 
Senado Federal para que seja prorrogado o prazo da 
cessão do servidor da Câmara dos Deputados MARCO 
ANTONIO DE CASTRO MARTINS, Analista Legislativo, 
atribuição Técnico em Material e Patrimônio, ponto nº 
4.472, para aquela Casa do Congresso Nacional, com 
vistas a continuar prestando serviços junto à Advocacia 
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daquela Casa de Leis. Nos termos da instrução proces-
sual, a cessão recíproca de servidores no âmbito das 
duas Casas do Poder Legislativo faz-se em observância 
ao acordo firmado por meio do Of. Nº 429/2003-PRESID, 
o qual estabelece que a cessão poderá ocorrer, com ônus 
para a Casa cedente, até o limite de 30 (trinta) servido-
res, desde que não haja designação para cargo comis-
sionado. No encaminhamento do processo a esta Secre-
taria, o Diretor-Geral informa que, no momento, encon-
tram-se cedidos 30 (trinta) servidores da Câmara dos 
Deputados para o Senado Federal, incluindo-se o inte-
ressado, não havendo impedimento à prorrogação pre-
tendida. Ante o exposto, esta Secretaria submete o plei-
to ao exame e à deliberação da Douta Mesa, com pare-
cer favorável à prorrogação da cessão até 31 de dezem-
bro de 2006, nos termos das informações e manifestações 
dos órgãos técnicos da Casa.”; 4) Processo nº 
125.014/2001. Parecer do Relator à fl. 79: “Trata-se de 
solicitação do Senhor Prefeito Municipal do Rio de Ja-
neiro para que seja prorrogado o prazo da cessão do 
servidor da Câmara dos Deputados NELSON ROJAS 
DE CARVALHO, Técnico Legislativo, atribuição Adjunto 
Parlamentar, ponto nº 4.992, para continuar prestando 
serviços à administração pública daquela cidade, sem 
ônus para esta Casa. Nos termos da instrução proces-
sual, há. 38 (trinta e oito) servidores desta Casa atual-
mente cedidos a outros órgãos públicos. No encaminha-
mento do processo a esta Secretaria, o Senhor Diretor-
Geral informa não existir impedimento à prorrogação 
solicitada, desde que mantido o ônus para o órgão ces-
sionário, nos termos do que estabelece o art. 1º, pará-
grafo único, do Ato da Mesa nº 56, de 1997, e também 
o art. 93, inciso I, § 1º da Lei nº 8.112, de 1990. Ante o 
exposto, esta Secretaria submete o pedido ao exame e 
à deliberação da Douta Mesa, com parecer favorável à 
prorrogação da cessão até 31 de dezembro de 2006, nos 
termos das informações e manifestações dos órgãos 
técnicos da Casa.”; 5) Processo nº 7.918/2003. Parecer 
do Relator à fl. 67: “Trata-se de solicitação do Senhor 
Presidente do Senado Federal para que seja prorrogado 
o prazo da cessão do servidor da Câmara dos Deputados 
RICARDO MONTEIRO DE CASTRO JANSEN, Técnico 
Legislativo, atribuição Adjunto Parlamentar, ponto nº 
4.996, para aquela Casa do Congresso Nacional, com 
vistas a continuar prestando serviços no Gabinete do 
Senhor Senador José Agripino. Nos termos da instrução 
processual, a cessão recíproca de servidores no âmbito 
das duas Casas do Poder Legislativo faz-se em obser-
vância ao acordo firmado por meio do Of. Nº 429/2003-
PRESID, o qual estabelece que a cessão poderá ocorrer, 
com ônus para a Casa cedente, até o limite de 30 (trinta) 
servidores, desde que não haja designação para cargo 
comissionado. No encaminhamento do processo a esta 

Secretaria, o Diretor-Geral informa que, no momento, 
encontram-se cedidos 30 (trinta) servidores da Câmara 
dos Deputados para o Senado Federal, incluindo-se o 
servidor interessado, não havendo impedimento à pror-
rogação pretendida. Ante o exposto, esta Secretaria sub-
mete o pleito ao exame e àdeliberação da Douta Mesa, 
com parecer favorável à prorrogação da cessão até 31 
de dezembro de 2006, nos termos das informações e 
manifestações dos órgãos técnicos da Casa.”; 6) Proces-
so nº 114.541/2003. Parecer do Relator à fl. 73: “Trata-se 
de solicitação da Senhora Ministra de Estado do Meio 
Ambiente para que seja prorrogado o prazo da cessão 
do servidor da Câmara dos Deputados MAURÍCIO MER-
CADANTE ALVES COUTINHO, Analista Legislativo, atri-
buição Assistente Técnico, ponto nº 5.085, para continu-
ar exercendo o cargo em comissão de Diretor do Progra-
ma Nacional de Áreas Protegidas, da Secretaria de Bio-
diversidade e Florestas daquele órgão. Segundo instrução 
processual, a matéria está disciplinada no art. 93, I, § 1º, 
da Lei nº 8.112/1990 e nos arts. 1º, II, e 2º, do Ato da 
Mesa nº 56/1997, devendo a Câmara arcar com o ônus 
dos vencimentos do cargo efetivo e o cessionário com 
as demais despesas decorrentes da requisição. O Senhor 
Diretor-Geral informa haver 38 (trinta e oito) servidores 
desta Casa atualmente cedidos a outros órgãos públicos. 
Ante o exposto, esta Secretaria submete o pedido ao 
exame e à deliberação da Douta Mesa, com parecer fa-
vorável à prorrogação da cessão até 31 de dezembro de 
2006, nos termos das informações e manifestações dos 
órgãos técnicos da Casa.”; 7) Processo nº 122.826/2003. 
Parecer do Relator à fl. 62: “Trata-se de solicitação do 
Senhor Presidente do Senado Federal para que seja 
prorrogado o prazo da cessão da servidora da Câmara 
dos Deputados DENISE FIGUEIRA NUNES, Analista 
Legislativo, atribuição Técnico em Material e Patrimônio, 
ponto nº 5.127, para aquela Casa do Congresso Nacio-
nal, com vistas a continuar prestando serviços no Gabi-
nete do Senador Ney Suassuna. Nos termos da instrução 
processual, a cessão recíproca de servidores no âmbito 
das duas Casas do Poder Legislativo faz-se em obser-
vância ao acordo firmado por meio do Of. Nº 429/2003-
PRESID, o qual estabelece que a cessão poderá ocorrer, 
com ônus para a Casa cedente, até o limite de 30 (trinta) 
servidores, desde que não haja designação para cargo 
comissionado. No encaminhamento do processo a esta 
Secretaria, o Diretor-Geral informa que, no momento, 
encontram-se cedidos 30 (trinta) servidores da Câmara 
dos Deputados para o Senado Federal, incluindo-se a 
servidora interessada, o que demonstra possibilidade de 
atendimento do pleito. Ante o exposto, esta Secretaria 
submete o pleito ao exame e à deliberação da Douta 
Mesa, com parecer favorável à prorrogação da cessão 
até 31 de dezembro de 2006, nos termos das informa-
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ções e manifestações dos órgãos técnicos da Casa.”; 8) 
Processo nº 127.066/2003. Parecer do Relator à fl. 68: 
“Trata-se de solicitação do Senhor Presidente do Senado 
Federal para que seja prorrogado o prazo da cessão da 
servidora da Câmara dos Deputados ANA MARIA FUR-
TADO CAVALCANTE, Técnico Legislativo, atribuição 
Adjunto Parlamentar, ponto nº 4.638, para aquela Casa 
do Congresso Nacional, com vistas a continuar prestan-
do serviços junto ao Gabinete do Senhor Senador José 
Agripino. Nos termos da instrução processual, a cessão 
recíproca de servidores no âmbito das duas Casas do 
Poder Legislativo faz-se em observância ao acordo fir-
mado por meio do Of. Nº 429/2003-PRESID, o qual es-
tabelece que a cessão poderá ocorrer, com ônus para a 
Casa cedente, até o limite de 30 (trinta) servidores, des-
de que não haja designação para cargo comissionado. 
No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o 
Diretor-Geral informa que, no momento, encontram-se 
cedidos 30 (trinta) servidores da Câmara dos Deputados 
para o Senado Federal, incluindo-se a servidora interes-
sada, não havendo impedimento à prorrogação preten-
dida. Ante o exposto, esta Secretaria submete o pleito ao 
exame e à deliberação da Douta Mesa, com parecer fa-
vorável à prorrogação da cessão até 31 de dezembro de 
2006, nos termos das informações e manifestações dos 
órgãos técnicos da Casa.”; 9) Processo nº 130.122/2004. 
Parecer do Relator à fl. 39: “Trata-se de solicitação do 
Senhor Secretário de Governo do Distrito Federal para 
que seja prorrogado o prazo da cessão do servidor da 
Câmara dos Deputados CRISTIANO MAGALHÃES DE 
PINHO, Analista Legislativo, atribuição Engenheiro, pon-
to nº 6.823, para continuar ocupando o Emprego em 
Comissão – EC 05 de Assessor Padrão I da Companhia 
de Saneamento Ambiental do DF – CAESB, sem ônus 
para esta Casa, mediante ressarcimento. Nos termos da 
instrução processual, o servidor tomou posse e entrou 
em exercício na Câmara dos Deputados em 17/09/2004, 
tendo sido cedido em 01/04/2005, sem ônus para esta 
Casa, mediante ressarcimento, de acordo com o art. 1º, 
parágrafo único, do Ato da Mesa nº 56, de 1997, c/c os 
artigos 20, § 3º e 93, I, § 1º da Lei nº 8.112, de 1990, cujo 
prazo de cessão expirou em 3 1/12/2005. No encaminha-
mento do processo a esta Secretaria, o Senhor Diretor-
Geral informa haver 38 (trinta e oito) servidores desta 
Casa atualmente cedidos a outros órgãos públicos, não 
existindo impedimento à prorrogação pretendida, manti-
das as condições anteriormente autorizadas. Ante o ex-
posto, esta Secretaria submete o pedido ao exame e à 
deliberação da Douta Mesa, com parecer favorável à 
prorrogação da cessão até 31 de dezembro de 2006, nos 
termos das informações e manifestações dos órgãos 
técnicos da Casa.”; 10) Processo nº 109.637/2005. Pa-
recer do Relator à fl. 31: “Trata-se de solicitação do Se-

nhor Presidente do Senado Federal para que seja pror-
rogado o prazo da cessão do servidor da Câmara dos 
Deputados ARQUIARINO BITES LEÃO LEITE, Técnico 
Legislativo, atribuição Adjunto Parlamentar, ponto nº 
4.765, para aquela Casa do Congresso Nacional, com 
vistas a continuar prestando serviços no Gabinete da 
Senadora Lúcia Vânia. Nos termos da instrução proces-
sual, a cessão recíproca de servidores no âmbito das 
duas Casas do Poder Legislativo faz-se em observância 
ao acordo firmado por meio do Of. Nº 429/2003-PRESID, 
o qual estabelece que a cessão poderá ocorrer, com ônus 
para a Casa cedente, até o limite de 30 (trinta) servido-
res, desde que não haja designação para cargo comis-
sionado. No encaminhamento do processo a esta Secre-
taria, o Diretor-Geral informa que, no momento, encon-
tram-se cedidos 30 (trinta) servidores da Câmara dos 
Deputados para o Senado Federal, não havendo impe-
dimento à prorrogação pretendida. Ante o exposto, esta 
Secretaria submete o pleito ao exame e à deliberação 
da Douta Mesa, com parecer favorável à prorrogação da 
cessão até 31 de dezembro de 2006, nos termos das 
informações e manifestações dos órgãos técnicos da 
Casa.”; 11) Processo nº 168.254/2005. Parecer do Rela-
tor à fl. 8: “Trata-se de solicitação do Senhor Presidente 
do Senado Federal para que seja prorrogado o prazo da 
cessão da servidora da Câmara dos Deputados MAR-
GARIDA MARIA MACIEL MARINHO, Técnico Legislati-
vo, atribuição Adjunto Parlamentar, ponto nº 4.971, para 
aquela Casa do Congresso Nacional, com vistas a con-
tinuar prestando serviços no gabinete da Primeira-Se-
cretaria. Nos termos da instrução processual, a cessão 
recíproca de servidores no âmbito das duas Casas do 
Poder Legislativo faz-se em observância ao acordo fir-
mado por meio do Of. Nº 429/2003-PRESJD, o qual es-
tabelece que a cessão poderá ocorrer, com ônus para a 
Casa cedente, até o limite de 30 (trinta) servidores, des-
de que não haja designação para cargo comissionado. 
No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o 
Diretor-Geral informa que, no momento, encontram-se 
cedidos 30 (trinta) servidores da Câmara dos Deputados 
para o Senado Federal, incluindo-se a servidora interes-
sada, não havendo impedimento à prorrogação preten-
dida. Ante o exposto, esta Secretaria submete o pleito ao 
exame e à deliberação da Douta Mesa, com parecer fa-
vorável à prorrogação da cessão até 31 de dezembro de 
2006, nos termos das informações e manifestações dos 
órgãos técnicos da Casa.”. Em seguida, o Senhor Depu-
tado Inocêncio Oliveira relatou os seguintes processos: 
1) nº 123.080/2000, relativo a conversão de quintos, de 
interesse de Adilson Clementino dos Santos e outros. 
Apesar de os órgãos da Casa terem se manifestado fa-
voravelmente, o Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, 
após consultar o Senhor Sérgio Contreiras de Almeida, 
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Diretor-Geral da Casa, sobre o montante das despesas 
decorrentes, resolveu retirar o processo de pauta; 2) nº 
108.313/2004, de interesse do SINDILEGIS, no seguin-
te teor: “O presente processo trata de requerimento do 
Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e 
do Tribunal de Contas da União (Sindilegis) para que seja 
corrigida a disparidade de remuneração existente entre 
os cargos de Analista Legislativo – atribuição Analista de 
Informática Legislativa, do Senado Federal e da Câmara 
dos Deputados. Para tanto sugere a edição de Ato da 
Mesa que institua parcela compensatória a ser paga aos 
analistas de informática empossados na Câmara dos 
Deputados. A implementação do Plano de Carreira do 
Senado Federal ocasionou a diferença entre as remune-
rações dos supracitados Analistas, principalmente quan-
to à Representação Mensal do cargo efetivo paga aos 
servidores do Senado Federal. A legalidade do procedi-
mento administrativo que consiste no aproveitamento de 
candidatos, aprovados em concurso público realizado 
por outro órgão do mesmo Poder, para ocupar cargos de 
mesma natureza, foi amplamente discutida e declarada 
em decisões plenárias do Tribunal de Contas da União. 
Por conseguinte, as nomeações de todos os candidatos 
empossados nas duas Casas foram apreciadas e consi-
deradas legais. Consoante os artigos 51 e 52 da CF/88, 
cabe a cada uma das Casas Legislativas a prerrogativa 
de fixar de forma autônoma e independente a respectiva 
remuneração, observada apenas a limitação estabeleci-
da pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Corroborando 
esse imperativo constitucional, o Ato da Mesa 50/1992, 
quando promoveu tratamento igualitário aos servidores, 
o fez no âmbito administrativo próprio da Câmara dos 
Deputados. Ademais, a Emenda Constitucional nº 19, de 
1998, além de revogar a isonomia parcial (de vencimen-
tos) do art. 39 da CF/88, não impôs isonomia absoluta 
de remuneração entre órgãos do mesmo Poder. Portan-
to, não há imposição normativa constitucional de isonomia 
remuneratória entre os servidores desta Casa e do Se-
nado Federal. Além disso, como bem assevera o Depar-
tamento de Pessoal, é objetivo desta Administração es-
tabelecer uma carreira que valorize e reconheça o de-
sempenho individual do servidor e não de categorias 
específicas. À vista do exposto, esta Secretaria submete 
a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, 
acompanhando as manifestações das Assessorias do 
Departamento de Pessoal e da Diretoria-Geral, no sen-
tido de não haver norma que obrigue a prática da isono-
mia remuneratória entre órgãos do mesmo Poder, bem 
como em face da autonomia e independência de cada 
Casa Legislativa para adotar a respectiva política de pes-
soal.”. Após análise, a Mesa Diretora decidiu aprovar, por 
unanimidade, o parecer supra, pelo indeferimento do 
pleito. Por fim, o Senhor Primeiro-Secretário submeteu, 

extrapauta, à deliberação o Processo nº 107.854/2005, 
nos termos de seu parecer: “Trata este processo de so-
licitação da Presidente da Confederação Parlamentar 
das Américas – COPA, Deputada Maria José Maninha, 
para que sejam criados dois cargos de natureza especial 
(CNE) para a Secretaria daquela Confederação. Justifica 
a requerente que “a Confederação Parlamentar das Amé-
ricas tem a missão de contribuir para o fortalecimento da 
democracia parlamentar e para a construção de uma 
comunidade das Américas fundamentada, dentre outros, 
na preservação dos direitos humanos, da paz, da demo-
cracia, da solidariedade entre os povos” e que, “com mais 
de cinco anos de efetivas atividades no Brasil e na Amé-
rica do Sul, numa sempre harmoniosa e cordial relação 
com a Câmara dos Deputados, auxiliando os parlamen-
tares envolvidos com a temática da integração, tratados 
comerciais e migrações, a Secretaria da COPA necessi-
ta agora de urgente obtenção de estrutura logística per-
manente, desse modo melhor cumprindo sua missão e 
alcançando seus objetivos institucionais.” Revela a ins-
trução do processo que a referida Confederação tem 
funcionado efetivamente com três secretarias: a Secre-
taria da COPA no Brasil, com endereço no SCLRN 703 
Bloco G loja 09 – Asa Norte, Brasília-DF, e as Secretarias 
do México e do Canadá, com endereço nas suas res-
pectivas câmaras legislativas federais (fls. 18). Instado a 
manifestar-se, o Departamento de Pessoal traz aos autos 
as seguintes informações: a) o Ato da Mesa nº 60/2001, 
em seu art. 1º, criou junto à COPA um cargo em comis-
são de Assessor Técnico, de Nível CNE-07, subordinado 
ao Presidente da Conferência, para atender a necessi-
dade temporária de assessoramento e coordenação da 
III Assembléia Geral da Conferência Parlamentar das 
Américas, tendo sido o mesmo extinto quando do térmi-
no dos trabalhos da referida Assembléia; b) o art. 2º, III, 
da Resolução nº 32/2002, estatui que compete à Asses-
soria de Projetos Especiais da Diretoria-Geral o estabe-
lecimento de cooperação mútua entre a Câmara dos 
Deputados e entidades ou instituições estrangeiras e 
nacionais, visando ao intercâmbio de informações e ex-
periências; c) o Ato da Mesa nº 08/2003 criou a Asses-
soria de Relações Internacionais junto ao gabinete da 
Presidência da Câmara dos Deputados, deduzindo-se 
do rol de atribuições do órgão a possibilidade de prestar 
auxílio à COPA em seus trabalhos; d) o Ato da Mesa nº 
64/2001 criou, no âmbito da Câmara, dentro da extinta 
Coordenação de Programas Especiais, três cargos de 
natureza especial de Assistente Técnico de Gabinete, 
CNE-09, para atender também aos grupos parlamenta-
res existentes – Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-
Americano, Grupo Brasileiro da União Interparlamentar 
e Associação Interparlamentar de Turismo – enquanto 
os respectivos presidentes forem deputados federais, e 
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que tais cargos foram remanejados para a Coordenação 
de Registro Funcional/DEPES, por força do Ato da Mesa 
nº 27/2003. Ao encaminhar o processo a esta Secretaria, 
o Diretor-Geral acompanha o posicionamento do Diretor 
de Recursos Humanos e manifesta-se pelo indeferimen-
to do pleito, sustentando que a Secretaria da COPA não 
é órgão pertencente à estrutura administrativa da Câma-
ra dos Deputados e que as Assessorias de Projetos Es-
peciais/DG e de Relações Internacionais, bem como os 
três cargos CNEs criados para atender aos grupos par-
lamentares existentes na Casa poderão prestar auxílio 
à COPA, conforme se verifica nos seus respectivos atos 
de criação. Ante o exposto, esta Secretaria submete o 
pleito ao exame e à deliberação da Douta Mesa, com 
parecer pelo indeferimento do pedido, nos termos das 
informações e manifestações dos órgãos técnicos da 
Casa.”. Posto em votação, a Mesa Diretora aprovou, por 
unanimidade, o parecer supra, pelo indeferimento da 
solicitação. IV – PAUTA DO SENHOR SEGUNDO-SE-
CRETÁRIO. O Senhor Deputado Nilton Capixaba deu 
conhecimento aos seus pares do Relatório de estágio 
universitário, referente aos processos autorizados no mês 
de: a) dezembro de 2005, conforme a seguir: 1) Proces-
so nº 167.327/05, de interesse de Daphne Aben-Athar 
Kipman; 2) Processo nº 167.328/05, de interesse de Ana 
Carolina de Carvalho Fonseca; 3) Processo nº 167.532/05, 
de interesse de Gabriela da Silva Almeida; 4) 122.872/04, 
de interesse de Claudia Queiroz Fernandes; 5) Processo 
nº 122.281/04, de interesse de Carolina Campos da Paz 
Lopes; 6) Processo nº 121.879/04, de interesse de Hugo 
Wolney Costa Leal; 7) Processo nº 122.156/04, de inte-
resse de Tatiana Pereira Nunes; 8) Processo nº 122.159/04, 
de interesse de Desirée Braun Chaves; 9) Processo nº 
131.819/05, de interesse de Isabela Rocha Leão Lyrio; 
10) Processo nº 152.181/05, de interesse de Rafael Pro-
cópio Lemos Leite; 11) Processo nº 140.198/05, de inte-
resse de Carolina Gomes Araújo de Lima; 12) Processo 
nº 149.694/05, de interesse de Aluizio Della Pasqua Ha-
mann; 13) Processo nº 133.640/05, de interesse de Pris-
cila Machado Roriz; 14) Processo nº 132.473/05, de in-
teresse de Thuanne Naatz; 15) Processo nº 132.646/05, 
de interesse de Mariana Siqueira de Almeida Reis; 16) 
Processo nº 152.214/05, de interesse de Ananda dos 
Santos Conde; 17) Processo nº 108.344/05, de interesse 
de Maynara Hellen Ferreira Silva; 18) Processo nº 
123.366/04, de interesse de Samara de Queiroz Araújo; 
19) Processo nº 123.101/04, de interesse de Sara Silva 
Lopes Xavier; 20) Processo nº 130.945/04, de interesse 
de Priscilla de Siqueira Lira; 21) Processo nº 5.078/05, 
de interesse de Élvia Sardinha Medeiros; 22) Processo 
nº 167.961/05, de interesse de Carolina Ferrare Pinto; 
23) Processo nº 168.049/05, de interesse de Patrícia de 
Oliveira e Silva; 24) Processo nº 168.143/05, de interes-

se de Maria Carolina Rosa; 25) Processo nº 168.506/05, 
de interesse de Marcela Coelho de Lima; 26) Processo 
nº 168.711/05, de interesse de Rafaela Ferreira Céo; 27) 
Processo nº 168.794/05, de interesse de Tatiara Montei-
ro Marques dos Santos; 28) Processo nº 168.798/05, de 
interesse de Márcia Xavier Seimetz; 29) Processo nº 
169.307/05, de interesse de Lygia Maria Teixeira Dias 
Almeida Carvalho; 30) Processo nº 169.383/05, de inte-
resse de Gil Vicente Soares de Almeida; 31) Processo 
nº 168.364/05, de interesse de João Paulo Guimarães 
Viana Araújo; 32) Processo nº 169.467/05, de interesse 
de Laura Maria da Silveira Melo; b) janeiro de 2006, con-
forme a seguir: 1) Processo nº 100.042/06, de interesse 
de Evanir Ramos Oliveira; 2) Processo nº 100.593/06, de 
interesse de Tayana Ferreira Machado; 3) Processo nº 
100.870/06, de interesse de Maria Carolina Lopes de 
Oliveira; 4) Processo nº 101.189/06, de interesse de Fran-
cesca Barbosa Castro; 5) Processo nº 101.555/06, de 
interesse de Camilla Murta Itacaramby; 6) Processo nº 
101.554/06, de interesse de Candice de Souza Valente; 
7) Processo nº 101.558/06, de interesse de Daniel Au-
gusto Nascimento de Almeida. Em seguida, apresentou 
resumo geral e quadro de serviço de passaportes e vis-
tos concedidos no período de 14 de dezembro de 2005 
a 24 de janeiro de 2006: a) Resumo geral: Passaporte 
de serviço emitidos = 2; passaportes diplomáticos emiti-
dos = 16; passaportes revalidados = 2; Total de passa-
portes emitidos/revalidados = 20; vistos em missão oficial 
= 2; vistos de serviço = 0; vistos de turismo = 21; vistos 
de estudos = 1; Total de vistos concedidos = 24; Total 
Geral = 44; b) Quadro (emissão, revalidação de passa-
porte diplomático e pedido de visto) – (Deputado(a)-Data-
Interessado(s)-Tipo-País): Vanessa Grazziotini-14/12/05-
Rafaela Grazziontini Bezerra (filha)-Revalidação de Pas-
saporte; Socorro Gomes-14/12/05-Maria do Socorro 
Gomes Coelho parlamentar)-Emissão de Passaporte-; 
Aníbal Gomes-14/12/05-Armando César Borborema Fer-
reira Gomes (filho)-Revalidação de Passaporte e Visto 
de Turismo-Estados Unidos; João Mendes de Jesus-
15/12/05-João Mendes de Jesus (parlamentar)-Visto de 
Turismo-Zâmbia; Orlando Fantazzini-15/12/05-Maurício 
Malafatti Fantazzini (filho)-Visto de Turismo-Canadá; Iriny 
Lopes-16/12/05-Nicolas Corres Lopes (filho)-Emissão de 
Passaporte; Darcísio Perondi-19/12/05-Regina Heurich 
Perondi (cônjuge)-Emissão de Passaporte; João Pizzo-
latti-20/12/05-João Alberto Pizzolatti Júnior (parlamen-
tar)-Emissão de Passaporte; Inaldo Leitão-20/12/05-Ra-
íssa Rocha de Sá Leitão (filha) / Inaldo Rocha Leitão 
Filho (filho)-Visto de Turismo-Estados Unidos; Sérgio 
Caiado-21/12/05-Sérgio Ramos Caiado (parlamentar) / 
Flávia Miranda Caiado (cônjuge)-Visto de Turismo-Esta-
dos Unidos; Ricardo Barros-21/12/05-Ricardo José Ma-
galhães Barros (parlamentar)-Visto de Turismo-Estados 
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Unidos; Miguel de Souza-22/12/05-Marcelo Alexandre 
Pereira de Souza (filho)-Emissão de Passaporte; Luiz 
Sérgio-22/12/05-Maria das Graças Veríssimo Nóbrega 
de Oliveira (cônjuge) / Vinícius Veríssimo Nóbrega de 
Oliveira (filho)-Visto de Turismo-Canadá; Inácio Arruda-
22/12/05-Clara Monte Arruda (filha) / Nara Monte Arruda 
(filha) / Vitor Monte Arruda (filho)-Emissão de Passapor-
te; Jorge Gomes-23/12/05-Jorge José Gomes (parlamen-
tar)-Emissão de Passaporte; Miguel de Souza-26/12/05-
Márcio Henrique Pereira de Souza (filho)-Emissão de 
Passaporte; José Thomaz Nonô-26/12/05-José Thomaz 
da Silva Nonô Netto (parlamentar)-Visto de Missão Ofi-
cial-Japão; Raul Jungmann-26/12/05-Bruno Costa Jung-
mann (filho) / Júlio Costa Jungmann Pinto (filha) -Emissão 
de Passaporte; Arnon Bezerra-28/12/05-Elise Geromel 
Bezerra de Menezes (filho)-Visto de Estudos-Austrália; 
Wasny de Roure-29/12/05-Wasny Nakle de Roure (par-
lamentar)-Visto de Missão Oficial –Jordânia; Herculano 
Anghinetti-10/01/06-Izabel Cristina Barbosa Anghinetti 
(cônjuge) / Felipe Barbosa Anghinetti (filho) / Izabella 
Barbosa Anghinetti (filha) / Ludmilla Barbosa Anghinetti 
(filha)-Visto de Turismo -Esados Unidos; Márcio Fortes-
18/01/06-Márcio João de Andrade Fortes (parlamentar) 
/ Célia Maria Correa Fortes (cônjuge)-Visto de Turismo-
Estados Unidos; Fernando Gonçalves-18/01/06-Vânia 
Cristina Teixeira Miquelotti Gonçalves (cônjuge)-Emissão 
de Passaporte; Reinhold Stephanes-19/01/06-Cristina 
Angélica Batistuti Stephanes (cônjuge)-Emissão de Pas-
saporte; Bernardo Ariston-19/01/06-Janaína Antunes 
Sampaio (companheira)-Emissão de Passaporte e Visto 
de Turismo-Canadá e Estados Unidos; Júnior Betão-
23/01/06-Edilberto Afonso de Moraes Júnior (parlamen-
tar)-Emissão de Passaporte e Visto de Turismo-Estados 
Unidos; Júnior Betão-23/01/06-Marcella Suelma Torreci-
las Rosa de Moraes (Cônjuge) / João Pedro Torrecellas 
Rosa de Moraes (Filho)-Visto de Turismo-Estados Unidos; 
Secretaria de Comunicação Social-17/01/06-Cláudio Au-
gusto Ferreira (servidor)-Emissão de Passaporte de Ser-
viço; Secretaria de Comunicação Social-17/01/06-Dulce 
Valéria de Queiroz (servidora)-Emissão de Passaporte 
de Serviço. Em prosseguimento, a palavra foi concedida 
ao Senhor Deputado Givaldo Carimbão, Primeiro-Su-
plente de Secretário, no exercício da Terceira-Secretaria, 
para apresentação da pauta. V – PAUTA DO SENHOR 
TERCEIRO-SECRETÁRIO. Sua Excelência deu conhe-
cimento dos relatórios de processos despachados pela 
Terceira-Secretaria, conforme a seguir: a) Relatório dos 
processos de ressarcimento, referente à passagem aé-
rea, período de 14 de dezembro de 2005 a 19 de janeiro 
de 2006 – (Processo nº – Deputado): 166485/05-Agnal-
do Muniz; 169509/05-Alberto Goldman; 169608/05-Al-
meida de Jesus; 168977/05-Almir Moura; 169350/05- 
169163/05- André Figueiredo; 100955/06-Aracely de 

Paula; 169448/05-César Medeiros; 100433/06- 169226/05- 
Ciro Nogueira; 168544/05- 169227/05- Cleuber Carneiro; 
168783/05-Dilceu Sperafico; 101207/06-Gervásio Silva; 
169126/05-Guilherme Menezes; 101244/06-169128/05- 
168411/05- 168534/05- Hermes Parcianello; 168454/05- 
169168/05- Humberto Michiles; 1668816/05- 168570/05- 
Isaías Silvestre; 168722/05-Ivo José; 168735/05-João 
Campos; 168468/05-João Carlos Machado; 168817/05-
João Correia; 168536/05-João Magno; 169094/05-João 
Paulo Gomes da Silva; 100627/06- 168825/05- 169108/05- 
Jonival Lucas Júnior; 168504/05-José Militão; 169788/05- 
168660/05- José Rocha; 1013|07/06- 168784/05- 
169158/05- 168460/05- 100934/06- Júlio César ; 
169270/05-Leandro Vilela; 169744/05-Luiz Alberto; 
168831/05-Manoel Salviano; 169266/05- 169575/05- 
168781/05- Marcelo Castro; 168542/05-Márcio Fortes; 
168720/05- 168980/05- 169161/05- 168274/05- Mário 
Heringer; 169637/05-Natan Donadon; 169063/05-Nícias 
Ribeiro; 169527/05-Pastor Francisco Olímpio; 101225/06-
Paulo Gouvêa; 169160/05-Pedro Chaves; 168832/05- 
168823/05- Reginaldo Lopes; 169019/05- 168278/05- 
Robério Nunes; 100474/06-Rodrigo Maia; 168973/05-
Romel Anízio; 168752/05-Ronaldo Dimas; 169121/05-
Severiano Alves; 169124/05-Vignatti; 100989/06-Virgílio 
Guimarães; 168661/05-Walter Barelli; 169816/05-Walter 
Pinheiro; 169531/05- 169122/05- Zezeu Ribeiro; b) Re-
latório dos processos referentes a justificativas de faltas, 
período de 14 de dezembro de 2005 a 24 de janeiro de 
2006: 1) Justificativas de faltas. 1.1 – Atestado de Junta 
Médica Oficial, de acordo com o Art. 4º, parágrafo 4º do 
DL 07/95, disciplinado pelo Art. 1º do Ato da Mesa Nº 
23/99, e do Art. 236 do Regimento Interno, com ressar-
cimento financeiro: (Processo – Deputado) : 2005/168705-
Almeida de Jesus; 2006/101121-Antonio Carlos M. Neto; 
2005/168775- Antonio Joaquim; 2005/168550-Bonifácio 
de Andrada; 2005/169290-Carlos Batata; 2006/101405-
Colbert Martins; 2006/101561-Costa Ferreira; 
2005/169389-Edinho Bez; 2006/101515-Edna Macedo; 
2006/101183-Eliseu Rezende; 2006/101238-Francisco 
Garcia; 2005/168985-Helenildo Ribeiro; 2006/101525-
Itamar Serpa; 2006/100686-José Janene; 2006/100678-
José Quintal; 2006/101471-Leonardo Mattos; 2005/168461-
Marcello Siqueira; 2006/101510-Max Rosenmann; 
2006/101206-Ney Lopes; 2005/168909-Osvaldo Coelho; 
2005/168564-Suely Campos; 2006/101458-Telma de 
Souza; 2005/168910-Vicentinho; 2006/100872-Wellington 
Fagundes; 2006/101390-Wellington Roberto; 2005/168723-
Zé Lima. 1.2 – Licença para Afastamento do País, em 
atendimento ao Art. 228, do Regimento Interno: (Proces-
so – Deputado): 2005/169075 – Custódio Mattos; 
2006/100451 – Eduardo Cunha; 2006/100361-Ivan Ran-
zolin; 2005/169064-João Campos; 2005/168624-João 
Fontes; 2006/100007-Jorge Gomes; 2005/169819-Leo-
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degar Tiscoski; 2006/100362-Leonardo Picciani; 2006/2348 
– Maria Lúcia Cardoso; 2005/169732 -Nice Lobão; 
2006/100147-Paulo Afonso; 2005/169339-Paulo Delgado; 
2006/100159-Pedro Correa; 2006/101393-Raul Jung-
mann; 2006/100106-Ricardo Barros; 2005/169222-Vic 
Pires Franco; 2006/101586-Vittório Medioli; 2006/101114-
Sandes Júnior; 2005/168810-Walter Barelli; 1.3) Licença 
para Tratar, sem remuneração, de Interesse Particular, 
em atendimento ao Art. 235, inciso III do Regimento In-
terno: (Processo – Deputado) : 2006/101004 – Clóvis 
Fecury; 2006/101520 – Eduardo Sciarra. Finalizando, o 
Senhor Deputado Givaldo Carimbão apresentou propos-
ta preliminar de ampliação do sistema de cotas de pas-
sagens aéreas – inclusão das empresas aéreas regionais 
e de taxi aéreo, distribuindo cópia de Nota Técnica de 
sua Assessoria para estudo. Por solicitação, o Senhor 
Sérgio Contreiras de Almeida, Diretor-Geral, explicou 

que, para absorver dezenas de pequenas companhias, 
o sistema de informática existente teria de ser adaptado, 
até por questão de segurança, frisando ainda que o re-
embolso aos Deputados se dava no máximo em 48 horas. 
A Mesa Diretora deliberou autorizar o Senhor Terceiro-
Secretário, em conjunto com os órgãos competentes da 
Casa, para apresentação de proposta concreta sobre o 
assunto em referência. Nada mais havendo a tratar, às 
onze horas e cinqüenta e cinco minutos, o Senhor Pre-
sidente declarou encerrada a presente reunião, convo-
cando, desde logo, outra para amanhã, dia 26, às quinze 
horas. E, para constar, eu, ,Mozart Vianna de Paiva, Se-
cretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, após 
assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação no 
Diário da Câmara dos Deputados. Aldo Rebelo, Pre-
sidente.
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OF. 2-VIPR/ COR. Nº 90/2005
Processo nº 168.883/2005

Brasília, 21 de dezembro de 2005

A Sua Excelência
O Senhor Deputado Osvaldo Biolchi
Gabinete 925 – Anexo IV
Nesta

Senhor Deputado,
Em cumprimento ao art. 2º do Ato da Mesa nº 

17/2003, encaminho a Vossa Excelência cópia do 
processo nº 168.883/2005, consignando-lhe o prazo 
de cinco sessões para se manifestar a respeito da re-
presentação.

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Exce-
lência as expressões do meu maior apreço e elevada 
consideração. – Deputado Ciro Nogueira, Segundo-
Vice-Presidente e Corregedor.

Excelentíssimo Senhor Deputado Ciro Nogueira 
Do Segundo Vice-presidente e Corregedor da Câmara 
dos Deputados

Osvaldo Anicetto Biolchi, brasileiro, atualmente 
no exercício do mandato de deputado federal, vem a 
Vossa Excelência, por seus procuradores1, apresentar 
sua defesa à denúncia oferecida pelo Deputado Mauro 
Passos, pelas razões a seguir aduzidas.

I – A Acusação

O Deputado Mauro Passos requereu a abertura 
processo contra o ora peticionante, por suposta quebra 
de decoro parlamentar.

Em suma, a acusação é a seguinte:
“Na data de ontem, dia 14 de dezembro de 2005, 

durante o processo de votação em Plenário do Parecer 
do Conselho de Ética relativo ao pedido de cassação 
do mandato do Deputado Romeu Queiroz, ocorreram 
os fatos que relato o ora requerente.

Enquanto o deputado ora requerente se direcio-
nava à cabine de votação, o Deputado Osvaldo Biolchi 
ofereceu ao peticionário cédula de votação, preenchi-
da com a opção pela absolvição do Deputado Romeu 
Queiroz [...]”.

Sem fundamento, no entanto.

II. A Defesa

Tal denúncia é absolutamente descabida.
O peticionante não ofereceu nem entregou cédula 

a nenhum parlamentar.
Aliás, até agora não compreende qual a origem 

e a razão de tamanho despautério.

1.Instrumento de mandato em anexo.

Talvez porque, em meio ao grande tumulto que 
se sucedia na fila de votação – empurra empurra, agi-
tação e desorganização – a cédula de votação que 
estava em sua mão caiu no chão, e o ora peticionário 
não conseguiu reavê-la.

Talvez por isso, por estar o peticionante com uma 
cédula na mão e outra no bolso.

E aquela cédula caída, ou ficou no chão, ou al-
gum parlamentar a apanhou.

Mas, repita-se, o ora requerente não ofereceu 
nem entregou essa cédula de votação a ninguém.

Nem mesmo ao Deputado Mauro Passos.
Aliás, estavam presentes na fila de votação – e 

poderão comprovar todo o ocorrido – os Deputados 
Ricardo Berzoini (PTSP), Presidente Nacional do Par-
tido dos Trabalhadores (partido do acusador), Nelson 
Meurer (FP-PR), Francisco Sardelli (PV-SP) e Moacir 
Micneletto (PMDB-PR).

Tais parlamentares, inclusive, prontificaram-se a 
depor o qualquer momento para esclarecer eventual 
dúvida acerca do fato.

Por conseguinte, tal fato não se enquadra em 
qualquer das condutas descritas nos arts. 4º e 5º do 
Código de Ética.

O art. 3º do mesmo Diploma – deveres funda-
mentais do deputado – sempre foi e sempre será res-
peitado pelo peticionante.

Aliás, durante toda a sua trajetória nesta Casa 
(desde 1995), sua conduta sempre foi pautada pela 
lisura, pela coerência e pela seriedade. Sempre foi de-
fensor da Constituição, das leis e das normas internas 
da Casa e do Congresso Nacional, sempre exerceu seu 
mandato com dignidade e respeito à coisa pública, e 
também sempre tratou com respeito os colegas.

Em suma, tal acusação é absolutamente falsa.
Persiste nas irradiações da acusação um gran-

de mistério.
Qual a motivação do deputado acusador?
Qual o seu propósito em envolver o ora reque-

rente em todo esse episódio?
Um mero equívoco na compreensão do cenário 

e do episódio realmente ocorrido?
Busca de notoriedade, sempre generosa com os 

delatores, principalmente num período em que as fes-
tas natalinas esvaziam o noticiário político?

Realmente, não se sabe.
O tempo o dirá.
Afinal, a história nunca se compadeceu com os de-

tratores de honra alheia. Nem com os oportunistas.
Aliás, fere, sim, imotivadamente o decoro parla-

mentar quem investe contra a dignidade de um depu-
tado, sem qualquer prova e sem qualquer respaldo.
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É hora de pôr fim a estes expedientes menos 
nobres.

A respeitabilidade de parlamentares não pode 
conviver com delações sem fundamento. Como os que 
tingiram com o sangue de inocentes as ruas de Paris 
durante o regime do terror.

III. A Conclusão

Assim, por essas breves razões, não houve qual-
quer tipo de comportamento, por parte do deputado 
ora peticionante, apto a justificar a abertura de proce-
dimento disciplinar.

Por conseqüência, não houve a alegada quebra 
de arquivamento do presente procedimento medida im-
perativa.

Pede deferimento.
Brasília, 21 de dezembro de 2005. – Eduardo 

Antônio Lucho Ferrão, OAB – DF nº 9.378 – Angela 
Cignachi, OAB – DF nº 18.730. 

PROCURAÇÃO

OSVALDO ANÍCETTO BIOLCHI, brasileiro, casa-
do, atualmente no exercício do mandato de deputado 
federal, domiciliado em Brasília – DF, portador da Cé-
dula de Identidade nº 509 (Câmara dos Deputados), 
inscrito no CPF/MF sob o nº 049.627.960-20, nomeia e 
constitui seus bastantes procuradores os Drs. Eduardo 
Ferrão, Paulo R. Baeta neves, Ottomar Zilles, Luiz Felipe 
Bulus A. Ferreira, Angela Cignachi, Edson Queiros Bar-
cellos Júnior, Floriano Dutra Neto, Rannery Lincoln Gon-
çalves Pereira, Marcelo Leal de lima oliveira e Janaína 
Castro de Carvalho, brasileiros, advogados, inscritos na 
Ordem dos Advogados do Brasil sob os nos 9.378 – DF, 
600 – DF, 3.705 – RS, 15.229 – DF, 18.730 – DF, 19.502 
– DF, 20.499 – DF, 20.299 – DF, 21.932 – DF e 14.394 
– DF, respectivamente, os dois primeiros integrantes da 
sociedade “Eduardo Ferrão e Baeta Neves Advogados 
Associados”, registrada na OAB – DF sob o nº 825/02, 
todos com escritório profissional no SHIS QL 14 Conj. 5 
casa 17 – Lago Sul, Brasília – DF, CEP 71640-055, te-
lefones (0**61) 2102-7898 e (0**61) 2102-7889 (fac-sí-
mile), (e-mail: escritório@eduardoferrao.adv.br), a quem 
confere os poderes da cláusula ad judicia et extra e os 
especiais ressalvados no art. 38, do CPC, exceto para 
receber citação inicial e especialmente para defender 
seus interesses perante a Corregedoria da Câmara dos 
Deputados.

Brasília – DF, 22 de dezembro de 2005. – Osval-
do Anicetto Biolchi.
A sua excelencia
O senhor Aldo Rebelo
DD. Presidente Da Câmara dos Deputados
Nesta

OF. GAB-2VIPR/COR. Nº 93 2005

Brasília, 5 de janeiro de 2005

Processo nº 168833/2005

Senhor Presidente,
Examina-se pedido de abertura de processo dis-

ciplinar em desfavor do Deputado Osvaldo Anicetto 
Biolchi, formulado pelo Deputado Mauro Passos, ao 
fundamento de suposta violação do processo de vo-
tação relativo ao pedido de cassação do mandato do 
Deputado Romeu Queiroz.

Nos termos da representação proposta pelo 
Deputado Mauro Passos, a violação supracitada te-
ria ocorrido em razão de o Deputado Osvaldo Biolchi 
ter lhe oferecido cédula de votação, previamente pre-
enchida, com a opção pela absolvição do Deputado 
Romeu Queiroz, no momento em que o representante 
se dirigia a uma das cabines de votação existentes no 
Plenário desta Casa.

Vossa Excelência encaminhou o feito ao corre-
gedor para exame e providências.

Em cumprimento ao art. 2º do Ato da Mesa nº 
17/2003, cópia do processo foi encaminhada ao Depu-
tado Osvaldo Biolchi consignando-lhe o prazo de cinco 
sessões para se manifestar a respeito da Represen-
tação.

Em 23 de dezembro último, o Deputado Osvaldo 
Biolchi apresentou esclarecimentos a respeito do as-
sunto, repelindo a denúncia de violação das normas 
daquela votação já referida nos seguintes termos:

“Tal denúncia é absolutamente descabida. [...] 
O peticionante não ofereceu nem entregou cédula a 
nenhum parlamentar. Aliás, até agora não compreen-
de qual a origem e a razão de tamanho despautério. 
Talvez porque, em meio ao grande tumulto que se su-
cedia da fila de votação – empurra empurra, agitação 
e desorganização – a cédula de votação que estava 
em sua mão caiu no chão, e o peticionário não conse-
guiu reavê-la. Talvez por isso, por estar o peticionante 
com uma cédula não mão e outra no bolso. E aquela 
cédula caída, ou ficou no chão, ou algum parlamentar 
a apanhou.”

Primeiramente, é importante frisar que tanto o 
Deputado Mauro Passos – Representante – como o 
Deputado Osvaldo Biolchi – Representado – apresen-
tam em suas peças de alegações rol de testemunhas 
dos fatos ocorridos durante o processo de votação em 
Plenário do Parecer do Conselho de Ética, relativo ao 
pedido de cassação do mandato do deputado Romeu 
Queiroz, no dia 14 de dezembro de 2005.

É oportuno que se ressalte também, de plano, 
que todo pedido de cassação de mandato parlamentar 
que vai à votação em Plenário, ocorre sob forte emo-
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ção do Colegiado, sempre revelando ânimos acirrados, 
muita ansiedade e nervosismo, emoções próprias de 
um Colegiado com a função de julgar um dos seus 
membros, o que o torna, conseqüentemente, julgador 
de si mesmo.

Como afastar, portanto, desse ambiente político, 
sob forte emoção, as disputas político-partidárias e dar 
causa à representação válida por quebra de decoro 
parlamentar em desfavor de parlamentar, oriunda de 
tal foro conturbado, do diz que diz, dos antagonismos 
presentes em tais ocasiões?

Como considerar, portanto, o que diz o repre-
sentante do representado, como verdadeiro ou fal-
so, e vice-versa, se da instrução do processo não há 
prova, que possa atribuir, a um e outro, ser verdade o 
que alega ter ocorrido naquela votação do dia 14 de 
dezembro de 2005.

Assim sendo, tendo em vista que não há nos autos 
quaisquer provas ou fato determinado que permitam 
a esta Corregedoria propor à Mesa a instauração de 
procedimento disciplinar contra o deputado Osvaldo 
Biolchi, sugiro o arquivamento da Representação a 
teor do que dispõe o § 2º do artigo 1º do Ato da Mesa 
nº 17, de 2003, verbis:

”Art. 1º [...]
§ 2º A representação será considerada 

inepta quando:
I – o fato narrado não constituir, eviden-

temente, falta de decoro parlamentar;
II – o representado não for detentor de 

mandato de deputado federal ou não estiver na 
iminência de ser convocado para exercê-lo;

III – não houver indício da existência do 
fato indecoroso e sua flagrante correlação com 
o representado.”

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Exce-
lência votos de consideração e apreço. – Deputado Ciro 
Nogueira, Segundo-Vice-Presidente e Corregedor. 

Em 16-1-2006.

De ordem, encaminhe-se à Secretaria-Geral da 
Mesa para apreciação pela Mesa Diretora. – Tiana 
Maria da Silva, Chefe de Gabinete, em exercício.

Em 24-1-2006. Submeta-se à Mesa. – 
Aldo Rebelo, Presidente.

DECISÃO DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora, em reunião realizada hoje, arqui-
vou, por unanimidade, a petição, instruída no processo 
nº 168.833/2005, apresentada pelo Senhor Deputado 
Mauro Passos em relação ao Senhor Deputado Osval-
do Biolchi, nos termos do ofício do Senhor Corregedor. 
Of. Gab-2 VIPR/COR nº 93/05, às fls. 11 a 13.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Aldo Rebelo, Presidente; José Thomaz Nonô, Pri-

meiro-Vice-Presidente; Ciro Nogueira, Segundo-Vice-
Presidente e Corregedor; Inocêncio Oliveira, Primei-
ro-Secretário; Givaldo Carimbão Primeiro-Suplente de 
Secretário, no exercício da Terceira Secretaria; e Mário 
Henrique, Quarto-Suplente de Secretário.

Sala de Reuniões, 25 de janeiro de 2006. – Aldo 
Rebelo, Presidente.

Secretaria-Geral da Mesa
Serviço de Apoio às Reuniões da Mesa
Processo nº 168.833/2005
Em 27-1-2006
A Mesa Diretora, em sua reunião de 25 do cor-

rente mês, aprovou, por unanimidade, o parecer do Se-
nhor Segundo-Vice-Presidente e Corregedor, Deputado 
Ciro Nogueira, às fls. 11,12 e 13, pelo arquivamento 
da representação. – Mozart Vianna de Paiva, Secre-
tário-Geral da Mesa.

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa n. 205, de 
28 de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei n. 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, resolve:

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
n. 21, de 4 de novembro de 1992, OSWALDO DE OLI-
VEIRA TEÓFILO, ponto n. 5.090, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atri-
buição Assistente Técnico, Classe Especial, Padrão 
45, para exercer, a partir de 19 de janeiro do corrente 
ano, a função comissionada de Consultor Legislativo 
- Área V, FC-07, da Consultoria Legislativa, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, transformada 
pelo parágrafo 2º do artigo 15 da Resolução n. 28, de 
20 de maio de 1998.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa n. 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei n. 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, ANA CARLA SILVA DA 
SILVA, ponto n. 6.751, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica 
Legislativa, Classe B, Padrão 37, substituta do Diretor 
da Coordenação de Recursos Humanos, FC-07, do 
Departamento de Pessoal, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, no período de 26 de dezem-
bro de 2005 a 1º de janeiro do corrente ano.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei n. 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, GILVAN FIGUEIREDO E 
SILVA, ponto n. 6.763, ocupante de cargo da Categoria 
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Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica 
Legislativa, Classe B, Padrão 37, substituto da Che-
fe da Seção Avaliação e Desenvolvimento Funcional, 
FC-05, na Coordenação de Recursos Humanos, do 
Departamento de Pessoal, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, no período de 1º a 9 de ja-
neiro do corrente ano.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei n. 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, MARCELO BRAGA POM-
PÍILIO, ponto n. 5.531, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Agente de 
Polícia Legislativa, Classe Especial, Padrão 30, substi-
tuto do Chefe da Seção de Controle e Cadastramento 
de Veículos, FC-05, na Coordenação de Apoio Logísti-
co, do Departamento de Polícia Legislativa, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de 
18 a 25 de janeiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 25 de janeiro de 2006. 
– Deputado Aldo Rebelo, 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 nº 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 24 de janeiro 
de 2006, publicado no Diário da Câmara dos Depu-
tados do dia 25 subsequente, que nomeou SAYONA-
RA 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. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LEILA 
DE OLIVEIRA NOBRE, ponto nº 117.759, do cargo em 
comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjun-
to B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, que exercia no Gabinete do Primeiro Vice-
Presidente, a partir de 24 de janeiro do corrente ano.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MÁR-
CIO LOPES CANÇADO, ponto nº 118.116, do cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Quarto 
Suplente dos Secretários.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RA-
MZI OMAR MUHSEN, ponto nº 117.118, do cargo em 
comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjun-
to D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 

Deputados, que exerce na Coordenação de Registro 
Funcional, do Departamento de Pessoal.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, THIA-
GO KIKOYOSHI TAKEDA, ponto nº 117.750, do car-
go em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Primeiro 
Vice-Presidente.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, WILLA-
MI MEDEIROS DE MORAIS, ponto nº 117.568, do 
cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto D, 
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, que exerce no Gabinete do Quarto Suplente 
dos Secretários.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 
28 de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, resolve:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei nº 8.112, de 1990, CARLA LUCIANE DA SILVA 
SOUSA para exercer, no Gabinete do Quarto Suplente 
dos Secretários, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado 
pelo artigo 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 
nº 8.112, de 1990, FAUSTO ROBERTO BARRAGAN 
CLAVIJO para exercer, na Coordenação de Registro 
Funcional, do Departamento de Pessoal, o cargo em 
comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjun-
to D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, criado pelo Ato da Mesa n. 10, de 1º de 
abril de 2003, remanejado pelo Ato da Mesa n. 53, de 
28 de dezembro de 2004.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei nº 8.112, de 1990, LISIANE LARISSA SALES 
GOMES para exercer, no Gabinete do Líder do Par-
tido 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.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, MÁRCIO LOPES CANÇADO para 
exercer, no Gabinete do Quarto Suplente dos Secretá-
rios, o cargo em comissão de Assessor Técnico Adjun-
to D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
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Deputados, de acordo com o quantitativo de cargos 
fixado pelo Ato da Mesa n. 9, de 1º de abril de 2003.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, SHEILA MONTEIRO RAMALHO 
para exercer, no Gabinete do Primeiro Vice-Presidente, 
o cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 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 
nº 8.112, de 1990, THIAGO KIKOYOSHI TAKEDA para 
exercer, no Gabinete do Primeiro Vice-Presidente, o 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câma-

ra dos Deputados, transformado pelo artigo 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 
nº 8.112, de 1990, VÂNIA CRISTINA ALMEIDA SILVEI-
RA CARDOSO para exercer, no Gabinete do Primeiro 
Vice-Presidente, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado 
pelo artigo 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.

Câmara dos Deputados, 25 de janeiro de 2006. 
– Deputado Aldo Rebelo, Presidente.
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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: Michel Temer (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Roberto Magalhães (PFL)
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 Ricardo Barros
Professor Irapuan Teixeira Sérgio Caiado

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 Devanir Ribeiro
Eduardo Valverde Fernando Ferro
Hélio Esteves Ivo José
Luciano Zica Luiz Sérgio
Luiz Alberto Marco Maia
Luiz Bassuma Paulo Rubem Santiago

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
Fernando Estima 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): -



SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
 

CNPJ 00.530.279/0005-49 
Avenida N/2 S/Nº Praça dos Três Poderes – Brasília DF – CEP 70165-900 

Fones: 311-3803 ou 311 3772 – Fax: (061) 224-5450 
 

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL 
PREÇO DE ASSINATURA 

SEMESTRAL 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada) R$    58,00 
Porte do Correio R$  488,40 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$  546,40 

 
PREÇO DE ASSINATURA 

ANUAL 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada) R$    116,00 
Porte do Correio R$    976,80 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$ 1.092,80 

 
OBS: Caso sejam feitas as assinaturas dos Diários do Senado e da Câmara dos Deputados, receberá 
GRACIOSAMENTE o Diário do Congresso Nacional 

 
NÚMERO AVULSO 

Valor do número avulso R$   0,50 
Porte avulso R$   3,70 

 
ORDEM BANCÁRIA 

UG - 020055 GESTÃO 
00001 

 
Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho a favor do FUNSEEP ou fotocópia 
da Guia de Recolhimento da União-GRU, que poderá ser retirada no site: 
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp, código de recolhimento apropriado e 
o número de referência 28815-2 e 00002 e o código da Unidade favorecida – UG/gestão: 
020055/00001 preenchida e quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas 
pretendidas e enviar a esta Secretaria. 
 
OBS.: NÃO SERÁ ACEITO PEDIDO ATRAVÉS DE CHEQUE VIA CARTA PARA 
EFETIVAR ASSINATURA DOS DCNs. 
 
 Maiores informações pelo telefone (0XX-61) 311-3803 e 311-3772, fax: 224-5450 
Serviço de Adminstração Econômico - Financeira/Controle de Assinaturas, falar com Mourão ou 
Solange. 



730


	10733FINAL
	Página 1
	COLOFÃO.pdf
	Página 1





