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SUBCOMISSÕES
1995

PERMANENTES:

• Subcomissão permanente de política salarial e salário mínimo.  
• Presidente: Deputado PAULO PAIM
- Data de instalação: 08/03/95.

• Subcomissão permanente do trabalho no plano internacional.  
• Presidente: Deputado ILDEMAR KUSSLER
- Data de instalação: 08/03/95.

• Subcomissão permanente de política de política de emprego.  
• Presidente: Deputado MIGUEL ROSSETO
- Data de instalação: 08/03/95.

ESPECIAIS:

• Subcomissão  especial  de  saúde  do  trabalhador,  acidentes  de   
trabalho e trabalho escravo.
• Presidente: Deputado PAULO ROCHA
- Data de instalação: 08/03/95.

• Subcomissão especial do serviço público.  
• Presidente:  Deputada ZILA BEZERRA
- Data de instalação: 08/03/95.
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SUBCOMISSÕES
1996

PERMANENTES:

• Subcomissão permanente de administração e serviço público.  
• Presidente: Deputado VALDOMIRO MEGER
- Data de instalação: 29/05/96.

• Subcomissão permanente de política de  emprego no país.  
• Presidente: Deputado MIGUEL ROSSETO
- Data de instalação: 29/05/96.

• Subcomissão de saúde,  segurança do trabalhador,  acidente  do   
trabalho, trabalho escravo e infantil.
• Presidente: Deputado PAULO ROCHA
- Data de instalação:29/05/96.

ESPECIAIS:

• Subcomissão  especial  de  política  salarial,  salário  mínimo  e   
política de rendas alternativas.
• Presidente: Deputado PAULO PAIM
- Data de instalação: 24/04/96.

• Subcomissão  especial  sobre  a  relação  jurídica  do  trabalho  no   
plano internacional;  organizações internacionais,  convenções  e 
Mercosul.
• Presidente: Deputado ILDEMAR  KUSSLER
- Data de instalação: 29/05/96.
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SUBCOMISSÕES
1997

PERMANENTES:

• Subcomissão permanente de Administração e Serviço Público.  
- Data de instalação: 14/05/97.

• Subcomissão  permanente  sobre  matéria  trabalhista  rural   e 
emprego no campo.
- Data de instalação: 14/05/97.

• Subcomissão permanente  sobre  acidente  e  saúde  no  trabalho;   
trabalho infantil e trabalho escravo.
- Data de instalação:14/05/97.

ESPECIAIS:

• Subcomissão especial de política de emprego no país.  
- Data de instalação: 14/05/97

• Subcomissão especial do salário mínimo e negociação coletiva.  
- Data de instalação: 14/05/97
- Data de encerramento: 1/10/97.

• Subcomissão especial de jornada de trabalho.  
- Data de instalação: 1/10/97.
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SUBCOMISSÕES
1998

NÃO HOUVE CRIAÇÃO DE SUBCOMISSÃO NESTE ANO
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SUBCOMISSÕES
1999

PERMANENTES:

• Subcomissão permanente de administração e serviço público.  
• Presidente: Deputado AVENZOAR ARRUDA
• Relator: Deputado LUCIANO CASTRO
- Instalada em 17/06/99.

• Subcomissão permanente de geração de emprego e renda.  
• Presidente: Deputado ROBERTO ARGENTA
• Relator: Deputado JAIR MENEGUELLI
- Instalada em 17/06/99.

ESPECIAIS:

• Subcomissão  especial  sobre  questões  relacionadas  à   
organização sindical e relações de  trabalho.
• Presidente: Deputado MEDEIROS
• Relator: Deputado PAULO ROCHA
- Instalada em 17/06/99.

• Subcomissão  especial  para  analisar  os  processos  relativos  à   
anistia  concedida  pelas  leis  nºs  8.632/93  e  8.878/93,  e  demais 
legislação pertinente. 
• Presidente: Deputado EDUARDO CAMPOS
- Instalada em 17/06/99.

• Subcomissão  especial  para  analisar  a  situação  da  mulher  no   
mercado de  trabalho.  
• Presidente: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN 
• Relatora: Deputada FÁTIMA PELAES
- Instalada em 17/06/99.
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SUBCOMISSÕES
2000

ESPECIAIS:

• Subcomissão  especial  do  salário  mínimo  e  política  salarial   
pública e privada. 
• Autor do requerimento: Deputado AVENZOAR ARRUDA
• Aprovado o requerimento em 17/05/00.
- Não foi instalada.

• Subcomissão  especial  para  estudar,  acompanhar  e  avaliar  a   
aplicação dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – 
FAT – e sugerir medidas a serem executadas. 
• Autor do requerimento: Deputado AVENZOAR ARRUDA
• Aprovado o requerimento em 17/05/00.
- Não foi instalada.
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SUBCOMISSÕES
2001

PERMANENTES:

• Subcomissão permanente para verificar a ocorrência de formas   
de  trabalho  escravo,  degradante,  infantil,  que  tenha  qualquer 
forma de discriminação ou realizado em  condições ilegais.
• Presidente: Deputado JAIR MENEGUELLI 
• Relator: Deputado PAULO PAIM
- Não chegou a ser instalada.

• Subcomissão  permanente  para  tratar  de  assuntos  da   
Administração e do Serviço Público.
• Presidente: Deputado AVENZOAR ARRUDA 
• Relator: Deputado LUCIANO CASTRO
- Instalada em 5/06/01.

• Subcomissão permanente para debater uma revisão da CLT.  
- Não chegou a ser instalada. 

• Subcomissão  permanente  para  realização  de  estudo  sobre   
prestadoras de serviço público.
- Não chegou a ser instalada.
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SUBCOMISSÕES
2002

NÃO HOUVE CRIAÇÃO DE SUBCOMISSÃO NESTE ANO
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SUBCOMISSÕES
2003

PERMANENTES:

• Subcomissão  permanente  para  tratar  do  serviço  público  e  as   
conseqüências oriundas da Emenda Constitucional nº 19/1998.
• Presidente: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
• Relator:       Deputado LUCIANO CASTRO
- Não chegou a ser instalada em 2003.

• Subcomissão permanente para verificar a ocorrência de trabalho   
escravo, infantil ou realizado em condições ilegais.
• Presidente:  Deputado PAULO ROCHA
• Relator:        Deputado PAULO PAIM 
- Não chegou a ser instalada em 2003.

• Subcomissão  permanente  destinada  a  estudar  a  atuação  das   
prestadoras  de  serviço  público  e  a  legislação  do  serviço 
temporário.
• Presidente:  Deputada DRA. CLAIR
• Relator:        Deputado JOVAIR ARANTES
- Instalada em 06/05/2003.

ESPECIAIS:

• Subcomissão especial destinada a discutir a questão do primeiro   
emprego e as políticas de estímulo à geração de emprego para a 
juventude.
• Presidente: Deputado SANDRO MABEL
• Relatores:   Deputado DANIEL ALMEIDA e 

 Deputado LEONARDO PICCIANI
- Instalada em 10/04/2003.

• Subcomissão especial de economia solidária.  
• Presidente:  Deputado TARCÍSIO ZIMMERMANN
• Relator:        Deputado CLÁUDIO MAGRÃO
- Não chegou a ser instalada em 2003.
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SUBCOMISSÕES
2004

PERMANENTES:

• Subcomissão  permanente  para  tratar  do  serviço  público  e  as   
conseqüências oriundas da Emenda Constitucional nº 19/1998.
• Presidente: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
• Relator:       Deputado LUCIANO CASTRO
⇒ Extinta  através  do  requerimento  nº  125/04  de  autoria  do 

Deputado Tarcísio Zimmermann e outros, aprovado na reunião 
do dia 20/10/2004.

• Subcomissão permanente para verificar a ocorrência de trabalho   
escravo, infantil ou realizado em condições ilegais.
• Presidente:  Deputado PAULO ROCHA
• Relator:        Deputado PAULO PAIM
- Não foi instalada em 2003.
- Não foi instalada em 2004.

• Subcomissão  permanente  destinada  a  estudar  a  atuação  das   
prestadoras  de  serviço  público  e  a  legislação  do  serviço 
temporário.
• Presidente:  Deputada DRA. CLAIR
• Relator:        Deputado JOVAIR ARANTES
- Instalada em 06/05/2003.
• Não houve reuniões em 2004.

• Subcomissão  permanente  para  discutir  a  questão  do  Salário   
Mínimo
• Presidente: Deputado TARCÍSIO ZIMMERMANN
• Relator: Deputado JOVAIR ARANTES
- Instalada em 20/10/2004.
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ESPECIAIS:

• Subcomissão especial de economia solidária.  
• Presidente:  Deputado TARCÍSIO ZIMMERMANN
• Relator:        Deputado CLÁUDIO MAGRÃO
- Não foi instalada em 2004.
⇒ Extinta, conforme Ata da Reunião Ordinária do dia  06/10/04. 

• Subcomissão especial destinada a discutir a questão do primeiro   
emprego e as políticas de estímulo à geração de emprego para a 
juventude.
• Presidente:  Deputado SANDRO MABEL
• Relatores:    Deputado DANIEL ALMEIDA e 

                              Deputado LEONARDO PICCIANI
    -   Instalada em 10/04/2003.

• Não houve reuniões em 2004.

• Subcomissão  especial  para  tratar  de  questões  relativas  a   
reformas de pneus.
• Autor: Deputado CARLOS SANTANA
• Aprovada  a  criação  da  subcomissão  unanimemente,  em 

20/10/04,  com  a  fusão  dos  requerimentos  nºs  117  e  118/04, 
resultando  na  criação  de  uma  "Subcomissão  Especial  para 
tratar de questões relativas a reformas de pneus e analisar a 
questão da importação da importação de carcaças de pneus e 
propor uma solução para o assunto." 

- Não foi instalada em 2004.
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SUBCOMISSÕES
2005

PERMANENTES:

• Subcomissão permanente para verificar a ocorrência de trabalho   
escravo, infantil ou realizado em condições ilegais.
• Presidente:  Deputado PAULO ROCHA
• Relator:        Deputado PAULO PAIM
- Não foi instalada em 2003.
- Não foi instalada em 2004.
⇒ Foi  extinta  com  a  aprovação  do  requerimento  nº  211/05, 

aprovado  em  4/10/05,  do  Senhor  Deputado  Walter  Barelli  e 
outros,   que  criou  a   "Subcomissão  Permanente  de 
Administração Pública."

• Subcomissão  permanente  destinada  a  estudar  a  atuação  das   
prestadoras  de  serviço  público  e  a  legislação  do  serviço 
temporário.
• Presidente:  Deputada DRA. CLAIR
• Relator:        Deputado JOVAIR ARANTES
- Instalada em 06/05/2003.
• Não houve reuniões em 2004.
• Não houve reuniões em 2005.
⇒ Foi  extinta  com  a  aprovação  do  requerimento  nº  192/05, 

aprovado em 30/08/05, da Senhora Deputada Dra. Clair e outros 
que criou a  "Subcomissão permanente destinada a    ajudar/ 
intermediar os conflitos de natureza trabalhista e salarial dos 
servidores  da  administração  pública  direta  e  indireta, 
autarquias, fundações e sociedades de economia mista".

• Subcomissão  permanente  para  discutir  a  questão  do  Salário   
Mínimo
• Presidente: Deputado TARCÍSIO ZIMMERMANN
• Relator: Deputado JOVAIR ARANTES
- Instalada em 20/10/2004.
• Foi realizado de 10/11/04 a 8/12/04, sempre às quartas-feiras, 

pela  subcomissão,  um  “Ciclo  de  Debates  sobre  o  Salário 
Mínimo”.

• Não houve reuniões em 2004.
• Não houve reuniões em 2005.
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• Subcomissão permanente destinada a    ajudar/  intermediar os   
conflitos  de  natureza  trabalhista  e  salarial  dos  servidores  da 
administração pública direta e indireta, autarquias, fundações e 
sociedades de economia mista.
• Autor do requerimento de criação: Deputada Dra. Clair e outros 

(Requerimento nº 192/05 - Aprovado em 30/08/05).
- Não foi instalada em 2005.

• Subcomissão Permanente de Administração Pública  
- Autor do requerimento de criação: Deputado Walter Barelli e outros

(Requerimento nº 211/05 - Aprovado em 4/10/05).
- Foi  realizado  pela  o  "I  Seminário  Administração  Pública: 

Análise Contextual e Propostas de Modernização", em 6/12/05.
- Não houve reunião em 2005.

ESPECIAIS:

• Subcomissão especial destinada a discutir a questão do primeiro   
emprego e as políticas de estímulo à geração de emprego para a 
juventude.
• Presidente:  Deputado SANDRO MABEL
• Relatores:    Deputados DANIEL ALMEIDA e 

   LEONARDO PICCIANI
- Instalada em 10/04/2003.
• Não houve reuniões em 2004.
• Não houve reuniões em 2005.

• Subcomissão  especial  para  tratar  de  questões  relativas  a   
reformas de pneus.
• Autor do requerimento de criação: Deputado CARLOS SANTANA
• Aprovada a criação da subcomissão unanimemente, em 20/10/04, 

com a fusão dos requerimentos nºs 117 e 118/04, resultando na 
criação  de  uma  "Subcomissão  Especial  para  tratar  de  questões 
relativas a reformas de pneus e analisar a questão da importação 
da importação de carcaças de pneus e propor uma solução para o 
assunto." 

- Não foi instalada em 2004.
- Não foi instalada em 2005.

• Subcomissão especial destinada a estudar e analisar a atuação   
da Agência Nacional de Telecomunicações.
• Autor do requerimento de criação: Deputado ENIO TATICO  

( Requerimento nº 136 - Aprovado em 29/03/05 ).
- Não foi instalada em 2005. 
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SUBCOMISSÕES
2006

PERMANENTES:

• Subcomissão  permanente  para  discutir  a  questão  do  Salário   
Mínimo
• Presidente: Deputado TARCÍSIO ZIMMERMANN
• Relator: Deputado JOVAIR ARANTES
- Instalada em 20/10/2004.
• Foi realizado de 10/11/04 a 8/12/04, sempre às quartas-feiras, 

pela  subcomissão,  um  Ciclo  de  Debates  sobre  o  Salário 
Mínimo.

• Não houve reuniões em 2004.
• Não houve reuniões em 2005.
• Não houve reuniões em 2006.

• Subcomissão permanente destinada a    ajudar/  intermediar os   
conflitos  de  natureza  trabalhista  e  salarial  dos  servidores  da 
administração pública direta e indireta, autarquias, fundações e 
sociedades de economia mista.
• Autor do requerimento de criação: Deputada Dra. Clair e outros 

(Requerimento nº 192/05 - Aprovado em 30/08/05).
- Não foi instalada em 2005.
- Não foi instalada em 2006.

• Subcomissão Permanente de Administração Pública  
• Autor do requerimento de criação: Deputado Walter Barelli e outros

(Requerimento nº 211/05 - Aprovado em 4/10/05).
• Na Subcomissão,  foi  realizado o “I  Seminário  Administração 

Pública: Análise Contextual e Propostas de Modernização", em 
6/12/05.

• Não houve reunião em 2005.
• Não houve reunião em 2006.
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ESPECIAIS:

• Subcomissão especial destinada a discutir a questão do primeiro   
emprego e as políticas de estímulo à geração de emprego para a 
juventude.
• Presidente:  Deputado SANDRO MABEL
• Relatores:    Deputado DANIEL ALMEIDA e Deputado

 LEONARDO PICCIANI
- Instalada em 10/04/2003.
• Não houve reuniões em 2004.
• Não houve reuniões em 2005.
• Não houve reuniões em 2006.
• Extingue-se ao final da Legislatura. (Art. 29, § 3º c/c Art.. 22, II, 

do R.I.).

• Subcomissão  especial  para  tratar  de  questões  relativas  a   
reformas de pneus.
• Autor do requerimento de criação: Deputado CARLOS SANTANA
• Aprovada  a  criação  da  subcomissão  unanimemente,  em 

20/10/04,  com  a  fusão  dos  requerimentos  nºs  117  e  118/04, 
resultando  na  criação  de  uma  "Subcomissão  Especial  para 
tratar de questões relativas a reformas de pneus e analisar a 
questão da importação da importação de carcaças de pneus e 
propor uma solução para o assunto." 

- Não foi instalada em 2004.
- Não foi instalada em 2005.
- Não foi instalada em 2006.
• Extingue-se ao final da Legislatura. (Art. 29, § 3º c/c Art.. 22, II, 

do R.I.).

• Subcomissão especial destinada a estudar e analisar a atuação   
da Agência Nacional de Telecomunicações.
• Autor do requerimento de criação: Deputado ENIO TATICO  

( Requerimento nº 136 - Aprovado em 29/03/05 ).
- Não foi instalada em 2005.
- Não foi instalada em 2006.
• Extingue-se ao final da Legislatura. (Art. 29, § 3º c/c Art.. 22, II, 

do R. I.).

16


